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Réamhfhocal  
 
 
 
 
 
 
 

Réamhfhocal  
 
 

Is gné bhunúsach den saol nua-aimseartha í teacht i 
dteagmháil agus dul i ngleic le réimse leathan 
teicneolaíochtaí. Tá sí mar aidhm shuntasach ag oideachas 
teicneolaíochta muinín a fhorbairt i measc daltaí i ndéileáil leis 
na teagmhálacha seo agus bainfear í amach trí mheán na 
foghlama agus trí raon ábhar teicneolaíochta agus 
teicneolaíochtaí i scoileanna.  
 

Is dhá ábhar teicneolaíochta gaolmhar iad Teicneolaíocht 
Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta atá mar chuid 
suntasach de churaclam iar-bhunscoileanna na hÉireann le 
roinnt blianta anuas. Tá curtha go mór ag an dá cheann acu le 
muinín, eolas agus scileanna teicneolaíochta a fhorbairt i 
measc daltaí iar-bhunscoile.  
 

Is éard atá sa tuarascáil Ag Breathnú ar Theicneolaíocht 

Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta ná ceann 
de sraith tuarascálacha ilchodacha arna n-ullmhú ag an 
gCigireacht. Cuireann sí torthaí na gcigireachtaí ábhair in iar-
bhunscoileanna idir Meán Fómhair 2004 agus Bealtaine 2006 
i láthair agus cuirtear  moltaí agus samplaí den dea-
chleachtas chun cinn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déanann an tuarascáil seo anailís ar cháilíocht an chleachtais 
i scoileanna maidir le soláthar, pleanáil agus ullmhú ábhair, 
teagasc agus foghlaim agus measúnú ar na hábhair agus 
léiríonn sí an cleachtas reatha i leith teagasc na Teicneolaíochta 
Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta.  
 

Táthar ag súil go soláthróidh an tuarascáil ilchodach seo 
comhairle agus tacaíocht do scoileanna agus do 
mhúinteoirí a spreagfaidh plé, a chabhróidh le féin-
athbhreithniú scoile, agus a sholáthróidh moltaí feabhais. 
Ba chóir go mbeadh sí suimiúil freisin dóibh siúd a bhfuil 
baint acu le hoideachas agus tacaíocht a thabhairt do 
mhúinteoirí na Teicneolaíochta Ábhar (Adhmad) agus an 
Staidéir Fhoirgníochta, agus do gach duine le suim acu 
sna hábhair úd.  
 
 
 

Gearóid Ó Conluain  
Leas-Phríomhchigire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i i i  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i v  



Caibidil 1  
 
 
 
 
 

Réamhrá  
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Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Cúlra  
Is dhá ábhar as ocht n-ábhar teicneolaíochta atá ar fáil i láthair 
na huaire ar an gcuraclam iar-bhunscoile iad Teicneolaíocht 
Ábhar (Adhmad) (TÁA) agus Staidéar Foirgníochta (SF). 
Tairgtear mar ábhair roghnacha iad de ghnáth sa tsraith 
shóisearach agus shinsearach, faoi seach.  
 

Léiríonn péireáil TÁA agus SF sa tuarascáil seo an 
comhcheangal dlúth atá idir na hábhair seo le fada an lá. 
Leanann daltaí a thógann TÁA sa tsraith shóisearach ar 
aghaidh le SF mar ábhar leantach sa tsraith shinsearach de 
ghnáth.  
 

Tá cuspóirí oideachais an dá ábhair cosúil lena chéile don 
chuid is mó, sa chaoi is go bhfuil sí mar aidhm acu cur le 
hoideachas ginearálta na ndaltaí laistigh de chreat an 
churaclaim iar-bhunscoile. Iarrann TÁA agus SF:  

 
 

 daltaí a spreagadh chun forbairt a dhéanamh ar a 
gcumas chun fadhbanna praiticiúla a réiteach i slí 
nuálaíoch agus chruthaitheach trí heolas agus 
scileanna feiliúnacha a chur i bhfeidhm trí réitigh a 
chumadh agus a chomhlíonadh ar bhealach córasach 
trí mheicníocht an phróisis dearaidh  

 tréithe a fhorbairt i ndaltaí a leagfaidh béim ar a gcuid 
ról i múnlú agus feabhsú a dtimpeallacht go 
cruthaitheach agus go hinbhuanaithe  

 
 
 
 
 
 
 

 daltaí a chur ar an eolas faoin eolas, na coincheapa 
agus scileanna a bhaineann le teicneolaíocht 
foirgníochta, ábhair agus cleachtais trí staidéar 
teoiriciúil agus tionscadail chomhtháite a chríochnú  

 forbairt a dhéanamh ar chumas na ndaltaí smaointe 
agus eolas a chur in iúl go grafach, ó bhéal agus i 
scríbhinn  

 breathnóireacht agus imscrúdú eolaíochta cruinn a 
chur i bhfeidhm ag déanamh scrúdaithe ar thréithe 
ábhar agus próiseas.  

 
 

1.2 Catagóirí agus cineálacha 
scoile a ndearnadh 

cigireacht orthu  
Baineadh úsáid as dhá chigireacht ábhair is seasca i TÁA agus 
SF i gcur le chéile na tuarascála seo. Ba chigireachtaí ábhair 
neamhspleácha iad formhór acu seo ach rinneadh mionlach 
acu mar chuid de mheasúnú ar an scoil uile (MSU). Rinne cigirí 
na Roinne Oideachais agus Eolaíochta na cigireachtaí i rith na 
scoilbhlianta 2004/05 agus 2005/06.  
 
Scoileanna de réir    Meánscoileanna deonacha  29  46.8%  
catagóire:  Scoileanna CGO  24  38.7%  

Scoileanna pobail agus cuimsitheacha  9 14.5%  

Iomlán  62  100%  
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Réamhrá  Caibidil 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Scoileanna de 

réir inscne  

 

 

 

Scoileanna de réir 

príomh-theanga 

teagaisc 

 
 
 
 
 
 

 

Scoileanna comhoideachais  

Scoileanna buachaillí  

Scoileanna cailíní  

Iomlán  

 

Scoileanna a fheidhmíonn trí Bhéarla  

Scoileanna trí Ghaeilge sa Ghaeltacht  

Scoil Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht 

Iomlán   

 
 
 
 
 
 

 

52    83.9%  

10    16.1%  

0 — 

62   100%  

 

53    85.4%  

9      14.6%  

0 — 

62   100%  

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Struchtúr agus cuspóir 

na tuarascála seo  

 

Tugadh cuairt ar 132 múinteoir in iomlán, agus d’fhan na cigirí le 

gach múinteoir ar feadh dhá cheacht ar a laghad. Le linn na 
gcigireachtaí, tugadh cuairt ar ranganna na céad, dara agus tríú 
bliana, grúpaí na Idirbhliana (IB), agus grúpaí SF na cúigiú agus 
séú bliana. Bhí daltaí TÁA na sraithe sóisearaí ar tugadh cuairt 
orthu ag leanúint clár an Teastais Shóisearaigh (TS) nó Clár 
Scoileanna an Teastais Shóisearaigh (CSTS), fad is a bhí daltaí 
sa chúigiú agus séú bliain ag déanamh staidéir ar SF don 
Ardteistiméireacht seanbhunaithe (AT) nó do Ghairmchlár na 
hArdteistiméireachta (GCAT). Rinne daltaí na hIdirbhliana 
staidéar go ginearálta ar mhodúl TÁA nó SF deartha i scoil 
áirithe.  
 

Mhair formhór na gcigireachtaí ábhair TÁA agus SF ar feadh 
lae amháin, fad is a rinneadh cuid acu thar dhá lá, toisc go raibh 
líon mór múinteoirí i gceist nó de bharr na ndeacrachtaí a 
bhaineann le cuairt a thabhairt ar shampla feiliúnach de 
ranganna na sraithe sóisearaí agus sinsearaí in aon lá amháin.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tá an foilseachán seo ceaptha mar acmhainn do 
mhúinteoirí, údaráis scoile agus lucht déanta beartais 
agus tá sé mar aidhm aige dea-chleachtas a chur chun 
cinn i dteagasc agus i bhfoghlaim TÁA agus SF, 
bunaithe ar an dea-chleachtas a chonacthas i 
gcaitheamh na gcigireachtaí.  

 

 
 
 
 
 

3 

Is tuarascáil ilchodach í Ag Breathnú ar 

Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar 

Foirgníochta bunaithe ar thuarascálacha na 
gcigireachtaí ábhair eisithe do scoileanna i ndiaidh 
cigireachtaí. Cosúil le tuarascálacha na gcigireachtaí 
ábhair ar a bhfuil sí bunaithe, déanann an tuarascáil 
ilchodach seo anailís ar agus tugann sí ráitis mar gheall ar 
an gcaoi: 
 
 a ndearna scoileanna foráil do TÁA agus SF 
 a ndearna múinteoirí agus ranna ábhair pleanáil ar a 

gcuid oibre  
 a tugadh faoi theagasc agus foghlaim sna seomraí 

ranga  
 a ndearnadh measúnú ar fhorbairt agus dul chun cinn 

na ndaltaí.  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
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Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Múinteoirí TÁA agus SF  

Sna scoileanna a breathnaíodh orthu chun críocha na 
tuarascála seo, bhí na hábhair á múineadh go ginearálta ag 
múinteoirí cáilithe, saineolacha agus go minic 
inspioráideacha. Ó am go chéile, bhí múinteoirí a bhí cáilithe 
chun múineadh i réimsí ábhair eile ag múineadh TÁA agus 
SF. Tagann ceisteanna sláinte agus sábháilteachta soiléire 
chun cinn de bharr múinteoirí dá leithéid a bheith ag oibriú i 
sainchúinsí seomra ranga. Ina theannta sin, ní féidir ach le 
múinteoirí atá cáilithe chun na hábhair a mhúineadh a 
chinntiú go múintear na siollabais ina n-iomláine. Dá bhrí sin, 
moladh mar thosaíocht í nach bhfostófaí ach múinteoirí atá 
cáilithe chun na hábhair a mhúineadh.  
 

Toisc go mbíonn múinteoirí ag múineadh hábhair sna 
sraitheanna sóisearacha agus sinsearacha araon, tá sé 
inmhianaithe, nuair is féidir, go mbeadh múinteoirí dá leithéid 
ar an eolas faoin dá cheann acu le linn a ngairmeacha. Níor 
breathnaíodh an cleachtas seo i gcónaí i rith na gcigireachtaí. 
Uaireanta mhúin múinteoirí ceann amháin de na siollabais go 
heisiatach, go minic mar gheall ar chúiseanna eagrúcháin sa 
scoil. Moladh i gcúinsí mar seo go ndéanfadh scoileanna 
foráil do mhúinteoirí chun ranganna TÁA agus SF a 
mhúineadh, ionas go bhféadfaidís a gcuid sainscileanna 
teagaisc a chothabháil agus a fhorbairt agus go mbeidís in 
ann cur go bríoch le díospóireacht sa roinn ábhair.  

 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh an méid seo a leanas in iúl i gcigireacht amháin:  
 

Tá dhá mhúinteoir TÁA agus SF sa scoil. I láthair na huaire, 
múineann ball amháin den fhoireann teagaisc SF agus 
múineann an ball eile TÁA. . . Nuair a thagann an deis chun 
cinn, moltar go mbeadh an dá bhall den fhoireann teagaisc 
bainteach leis na hábhair a theagasc sna sraitheanna 
sóisearacha agus sinsearacha araon. Sa tslí sin cruthófar 
comhthéacs ina n-éascófar agus ina spreagfar pleanáil 
chomhoibritheach le haghaidh forbairt na n-ábhar.  

 
 

Éireoidh teagmháil na múinteoirí leis an dá ábhar sa tsraith 
shóisearach agus shinsearach araon níos tábhachtaí sna blianta 
atá le teacht nuair a thabharfar isteach siollabas Theicneolaíocht 
Ailtireachta (TA) na hArdteistiméireachta agus nuair a dhéanfar 
athbhreithniú ar shiollabas TÁA na sraithe sóisearaí.  
 

Níor cuireadh clár náisiúnta d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach 

(FGL) ar fáil do mhúinteoirí TÁA agus SF ar feadh roinnt mhaith 
blianta. Mar sin féin, múineann mórán de mhúinteoirí na n-ábhar 
seo Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide na 
hArdteistiméireachta agus Teicneolaíocht na 
hArdteistiméireachta, agus tá clár FGL á sholáthar do na hábhair 
seo anois ag Seirbhís Tacaíochta na nÁbhar Teicneolaíochta 
(T4). Cuirfear clár comhchosúil ar fáil chun tacú le cur i bhfeidhm 
an tsiollabais Teicneolaíochta Ailtireachta nua sula dtabharfar 
isteach go luath é.  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile  Caibidil 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mhol na cigirí leibhéal na tacaíochta agus an éascaithe curtha 
ar fáil ag údaráis scoile do mhúinteoirí ag glacadh páirte sna 
cláir FGL reatha sa Ghrafaic Dhearaidh agus Chumarsáide 
agus i dTeicneolaíocht na hArdteistiméireachta ó cuireadh tús 
le T4.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Ba shaineolaithe iad na múinteoirí agus léirigh siad 
díograis agus grá dá gcuid ábhair i mbeagnach gach 
ceacht  

 Bhí na hábhair á dteagasc ag múinteoirí láncháilithe i 
bhformhór na gcásanna  

 D’éascaigh agus spreag bainistíocht na scoile FGL do 

mhúinteoirí i ngach scoil  

Ábhair imní  

 Bhí múinteoirí a bhí cáilithe in ábhair eile ag múineadh 
TÁA agus SF i líon beag cásanna  

 Is foinse féideartha d'ábhar imní sláinte agus 
sábháilteachta é úsáid na múinteoirí neamhcháilithe seo 
de bharr nádúr sainiúil an tseomra ranga TÁA agus SF  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Tráthchlárú  
Go ginearálta, mheas na cigirí go raibh an leithdháileadh ama 
do TÁA agus SF araon oiriúnach do theagasc an tsiollabais i 
ngach ábhar. Leithdháileadh íosmhéid de cheithre rang in 
aghaidh na seachtaine i gcoitinne do TÁA sa chéad, dara agus 
tríú bliain agus íosmhéid de chúig rang in aghaidh na 
seachtaine do SF sa chúigiú agus séú bliain. Roinneadh na 
leithdháiltí seo go cothrom ar an tseachtain scoile de ghnáth, 
agus chinntigh sé sin nochtadh barrmhaith do na hábhair 
agus go raibh teagmháil leanúnach ag daltaí leo. 
Breathnaíodh leithdháiltí níos mó ná na híosmhéideanna seo 
ó am go ham freisin.  
 

Bhreathnaigh na cigirí éagsúlacht de shocruithe tráthchláir don 
TÁA agus SF san Idirbhliain. I roinnt scoileanna, mar shampla, 
leagadh amach tráthchlár de cheacht dúbailte le linn na 
scoilbhliana, fad is a chonacthas socrú modúlach i scoileanna 
eile. Sna cásanna seo, leithdháileadh ceithre cheacht in 
aghaidh na seachtaine i gcoitinne don mhodúl thar tréimhse 
sheasta.  
 

De bharr nádúr na n-ábhar, tá leithdháiltí tráthchláraithe a 
áiríonn ceachtanna dúbailte agus singil riachtanach, agus 
breathnaíodh an cineál soláthair seo de ghnáth. Ó am go 
ham, áfach, socraíodh ceachtanna dúbailte i rith am sosa ach 
níl an socrú seo idéalach agus ba chóir é a sheachaint.  
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Breathnaíodh tréimhsí ranga triaracha ó am go chéile agus 

thug roinnt múinteoirí ráiteas ar na gnéithe dearfacha a 

bhaineann le bheith in ann dul i mbun gníomhaíochtaí 

praiticiúla fada le linn tréimhse dá leithéid. Ní mholtar 

soláthar tréimhsí ranga triaracha áfach, toisc nach nochtar 

daltaí do na hábhair chomh minic i rith na seachtaine scoile.  
 

I roinnt scoileanna, cuireadh clár trialach d’ábhair roghnacha 

ar fáil do dhaltaí na céad bliana, agus laghdaíodh an 

leithdháileadh ama do TÁA chun é seo a dhéanamh. Nuair 

a laghdaíodh am teagmhála le TÁA mar thoradh ar 

chlár dá leithéid i rith na céad bliana, moladh go 

mbeadh múinteoirí na dteicneolaíochtaí uile bainteach i 

gcomhphleanáil chúramach chun a chinntiú go nglacfaí 

le cur chuige traschuraclaim comhtháite. I scoil amháin, 

mar shampla, shonraigh an cigire:  
 

Moltar go dtabhartar an deis do na daltaí uile taithí a fháil ar 
gach ábhar roghnach sula ndéanann siad roghanna sa dara 
bliain don Teastas Sóisearach. . . Go ginearálta, féadfar go 
leor ama a leithdháileadh do TÁA  . . sa chéad bhliain ionas go 
gclúdófar na siollabais faoi seach má dhéantar cinnte de go 
mbaintear feidhm iomlán as na deiseanna le haghaidh 
tacaíochta traschuraclaim i measc na dtrí ábhar 
teicneolaíochta. . . Moltar go ndéanfadh foireann teagaisc na n-
ábhar teicneolaíochta athbhreithniú ar na cláir oibre  . . . sa 
chéad bhliain chun feidhm a bhaint as na deiseanna uile le 
haghaidh tacaíochta traschuraclaim, agus breithniú a  

 
 
 
 
 
 
 

 dhéanamh ar an modh is éifeachtaí chun an obair 

dearaidh-tionscadail ach go háirithe, le gabháil de láimh 

sna hábhair, a réasúnú. 

 

Cuireadh ceachtanna TÁA breise ar fáil i roinnt scoileanna do 
dhaltaí a raibh riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu 
agus rinneadh na socruithe seo de ghnáth laistigh de chreat 
an tsoláthair oideachais iomláin do na daltaí seo. Mhol na 
tuarascálacha cigireachta go leagfaí breis béime ar thacú le 
litearthacht agus uimhearthacht bainteach leis na hábhair 
nuair a tarraingíodh daltaí as na ceachtanna seo do 
thacaíocht foghlama (TF). 
 

Chuaigh daltaí TÁA agus SF i mbun gníomhaíochtaí 
comhchuraclaim agus seach-churaclaim uaireanta, agus 
moladh forbairt mhúinteoirí agus daltaí ar naisc 
chomhchuraclaim le hábhair agus cláir ghaolmhara go minic i 
rith an phróisis chigireachta. Mhol na cigirí rannpháirtíocht na 
ndaltaí i ngníomhaíochtaí lasmuigh den churaclam foirmiúil 
freisin, lena n-áirítear gníomhaíochtaí deartha do thairbhe an 
phobail scoile ar fad.  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar agus na tacaíochta scoile uile  Caibidil 2  
 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Leagadh amach tráthchlár de cheithre rang don TÁA 
sa chéad, dara agus tríú bliain i mbeagnach gach scoil  

 Bhí soláthar tráthchláir leordhóthanach ann go 
ginearálta don mhodúl IB  

 Leagadh amach tráthchlár d’íosmhéid de chúig rang le 

haghaidh SF sa chúigiú agus séú bliain i mbeagnach 
gach scoil  

 Áiríodh ranganna dúbailte agus singil sa tráthchlár don 
TÁA agus SF i bhformhór scoileanna  

 

Ábhair imní  
 Níor leithdháileadh go leor ama do na hábhair i líon 

beag scoileanna  
 Leithdháileadh aonaid ama neamhoiriúnacha i líon 

beag scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Imlonnú múinteoirí  
Breathnaíodh grúpaí ranga TÁA agus SF cumais mheasctha le 
linn na gcigireachtaí, agus i gcoitinne mhúin múinteoirí na 
siollabais gnáthleibhéil agus ardleibhéil i gcomhthráth. Mar 
thoradh air sin, bhí saineolas suntasach forbartha ag múinteoirí 
TÁA agus SF ar theagasc na ranganna cumais mheasctha. Ba 
dúshlán á bhí i dteagasc cumais mheasctha do mhúinteoirí i 
gcúinsí áirithe áfach, agus mhol na cigirí go mbeadh rochtain ar 
thacaíocht ghairmiúil i gcásanna dá leithéid, cosúil leis sin á sholáthar 
ag an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal (STDL).  
 

 

Breathnaíodh teagasc comhoibritheach (foirne) in úsáid go 
hannamh le linn na gcigireachtaí. Nuair a cheadaíonn na 
hacmhainní dó, baineann buntáistí suntasacha le cur chuige 
dá leithéid: mar shampla, féadann sé timpeallacht foghlama 
níos táirgiúla a chur ar fáil do dhaltaí. D’fhéadfaí é a úsáid 

chomh maith chun freastal ar riachtanais foghlama de chuid 
na ndaltaí nuair nach bhfreastalaítear orthu i ngnáth-cheacht. 
D’fhéadfaí freastal orthu nuair a bhaintear úsáid as teagasc 
foirne, mar rogha eile ar dhaltaí a tharraingt as ranganna toisc 
nach bhfreastalaíonn gnáth-cheacht ar a gcuid riachtanas. 
Shonraigh tuarascáil amháin ag tabhairt ráitis ar theagasc 
foirne:  
 

I gceann de na ceachtanna ar tugadh cuairt orthu, bhain cur 
chuige teagaisc foirne le múinteoir na tacaíochta foghlama 
agus an múinteoir TÁA ag obair go dlúth le chéile i rang teoirice.  
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Bhí an cur chuige seo an-éifeachtach, go príomha de bharr 
ardcháilíocht ullmhúcháin na múinteoirí don rang, a bpleanáil 
fadtéarmach agus tacaíocht an choláiste ina iomláine.  

 
 
 

2.4 Socruithe rochtana na 

ndaltaí 
 

2.4.1 Tacaíocht do dhaltaí i 

ndéanamh roghanna ábhair  

Thairg formhór na scoileanna tacaíocht thar barr do dhaltaí 

nuair a bhí siad ag roghnú ábhar roghnach. Áiríodh ina 

measc, laethanta oscailte agus tráthnónta eolais do dhaltaí 

agus a dtuismitheoirí sula ndeachaigh siad isteach sa chéad 

bhliain, san IB nó sa chúigiú bliain agus seisiúin eolais le 

treoirchomhairleoirí, múinteoirí ábhair, cinn bhliana, príomhoidí 

agus leas-phríomhoidí. Breathnaíodh éagsúlacht de chláir 

trialacha freisin, cosúil leo siúd a luadh níos luaithe, do dhaltaí 

na céad bliana agus cláir ábhair modúlach san IB.  
 

Sholáthair scoileanna a thairg an Idirbhliain TÁA agus SF 

bainteach le modúl mar chuid den chlár de ghnáth. I líon beag 

scoileanna, áfach, ní raibh modúl dá leithéid ar fáil, fiú nuair a 

bhí na hábhair á soláthar ar churaclam na scoile. Nuair a 

thángthas ar a leithéid seo, moladh go gcorprófaí modúl 

deartha ag múinteoirí san IB.  

 
 
 
 
 
 
 

Tugadh faoi deara chomh maith gur dhírigh dearadh de chuid 

mórán de mhodúil IB ar thionscadail dear-agus-déan, cosúil 

leo siúd i TÁA sa tsraith shóisearach. I gcásanna dá leithéid, 

mhol na cigirí go mbeadh modúl deartha chun daltaí a ullmhú 

do SF san Ardteistiméireacht níos oiriúnaí d'aidhmeanna chlár 

IB. Ba chóir tabhairt isteach beartaithe an tsiollabais 

Teicneolaíochta Ailtireachta nua athbhreithniú ar chláir uile IB 

a spreagadh chun béim athraithe de chuid siollabas na sraithe 

sinsearaí seo a léiriú. Nuair atá an éagothroime inscne i SF á 

mheas, ba cheart tabhairt faoi deara chomh maith go bhfuil sé 

de chumas ag nochtadh do mhodúl a bhaineann go dlúth le 

SF san IB tionchar dearfach a bheith aige ar roghnú an ábhair 

i measc cailíní i mórán scoileanna.  
 

Bhí socruithe ag formhór na scoileanna a cheadaigh do 

dhaltaí bogadh isteach nó amach as grúpaí ranga TÁA agus 

SF, laistigh de shrianta i leith tráthchlárú agus méid an ranga.  
 
 
 

2.4.2 Rogha ábhair  
Is ábhair roghnacha iad TÁA agus SF de ghnáth, agus mar 
sin féadfaidh daltaí roghnú staidéar a dhéanamh orthu. I 
mionlach an-bheag scoileanna, áfach, bhí na hábhair mar 
chuid den churaclam do gach duine.  
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Bhí éileamh ar na hábhair i measc buachaillí i dtromlach na 

scoileanna, le foráil á dhéanamh go minic i níos mó ná ceann 

amháin de ghrúpaí ábhair roghnaigh na scoile dá bharr. Ní 

fhéadfaí na socruithe seo a dhéanamh, áfach, ach amháin nuair 

a bhí go leor múinteoirí ag an scoil do dhian-soláthar na gclár. 

Nuair a bhí an t-éileamh níos mó ná mar a bhféadfadh an scoil 

freastal air, rinneadh socruithe go minic maidir le roghnú na 

ndaltaí chun staidéar a dhéanamh ar na hábhair. Cé nárbh 

fhadhb choiteann í seo, breathnaíodh cásanna ina raibh córais 

mar seo ag feidhmiú le linn na gcigireachtaí, agus moladh i 

gcásanna dá leithéid féachaint chuige go gcruthófaí córas 

cothrom agus follasach chun áiteanna a leithdháileadh.  

 

Moladh soláthar na gclár trialach, toisc go gcabhraíonn siad 

chun ardleibhéal tacaíochta a chinntiú do dhaltaí i ndéanamh a 

gcuid roghanna ábhair. D’aithin na cigirí freisin áfach, nach bhfuil 

sé praiticiúil i gcónaí do scoileanna cláir dá leithéid a sholáthar, 

go háirithe i scoileanna níos lú le hacmhainní múinteora 

teoranta. Moladh an úsáid a baineadh as roghanna eile do 

dhaltaí i gcúinsí dá leithéid.  

 

I bhformhór na scoileanna ar tugadh cuairt orthu, bhí dearadh 

na ngrúpaí rogha-ábhair bunaithe ar thosaíochtaí sonraithe na 

ndaltaí. Is éard a bhí i gceist leis seo de ghnáth ná rogha saor a 

dhéanamh i dtosach ó na hábhair roghnacha uile á dtairiscint, 

cibé sa tsraith shóisearach nó shinsearach, agus ansin grúpaí 

bunaithe ar roghanna na ndaltaí a chruthú.  

 
 
 
 
 
 

Chuir tráthchlárú agus méid an ranga, arna lua níos luaithe, 

srian ar an bpróiseas seo uaireanta. Áit nach raibh rogha 

oscailte d’ábhair roghnacha curtha ar fáil ar bhealach dá 

leithéid, moladh go gcuirfí i bhfeidhm é d’fhonn freastal 

ar riachtanais na ndaltaí.  
 
 

2.4.3 Éagothroime inscne  

I bhformhór na scoileanna ar tugadh cuairt orthu, bhí 

éagothroime shuntasach soiléir i roghnú na n-ábhar, le i bhfad 

níos mó buachaillí ná cailíní ag déanamh staidéir ar na 

hábhair. Tugadh é seo faoi deara ach go háirithe i gcás SF, 

fiú i scoileanna ina raibh roghnúchán láidir de TÁA i measc 

cailíní sa tsraith shóisearach. Go ginearálta, áfach, ní dhearna 

nósanna imeachta na scoileanna i leith roghnú ábhar na 

ndaltaí idirdhealú idir na daltaí ar bhonn inscne. Is cosúil gur 

roghnaigh cailíní gan staidéar a dhéanamh ar na hábhair.  
 

Bhreathnaigh na cigirí grúpaí ranga TÁA agus SF ina raibh 

éagothroime inscne suntasach go minic. I gcásanna dá 

leithéid, mhol na cigirí i gcónaí d’údaráis na scoile scrúdú a 

dhéanamh ar na tosca a rialaíonn rogha ábhair na ndaltaí. 

Bhí sé i gceist ag an moladh seo scoileanna agus ranna 

ábhair TÁA agus SF a spreagadh chun na bearta is gá a 

ghlacadh d’fhonn a chinntiú go dtugtar aghaidh ar an léargas 

steiréitipiciúil gur ábhair do bhuachaillí iad TÁA agus SF. Thug 

tuarascáil amháin ráiteas go bhfuil líon maith cailíní le feiceáil i 

TÁA sa tsraith shóisearach fad  is a bhí grúpaí ranga SF sa 
 

 
 
 

1 1  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 
 

chúigiú agus séú bliain cuimsithe de bhuachaillí den chuid is 

mó. Mhol na cigirí gur chóir don scoil scrúdú a dhéanamh ar 

bhealaí chun líon méadaithe cailíní ag roghnú na n-ábhar a 

spreagadh agus a chumasú.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Fuair daltaí na céad bliana taithí ar TÁA sula ndearna 
siad roghanna maidir le hábhair roghnacha i líon 
suntasach scoileanna  

 Tairgeadh TÁA agus SF do dhaltaí mar chuid de rogha 
oscailte i dtromlach na scoileanna  

 Áiríodh modúl TÁA nó SF sna cláir IB i bhformhór 
scoileanna  

 

Ábhair imní  

 Bhí grúpaí na n-ábhar roghnaigh sriantach i líon beag 
scoileanna  

 Ní raibh an modúl TÁA nó SF san IB, nó níor fheidhmigh 
an modúl mar réamhrá ar SF sa tsraith shinsearach i líon 
beag scoileanna  

 Níor roghnaigh ach líon beag cailíní an t-ábhar i 
bhformhór scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Soláthar acmhainní  
 

2.5.1 Seomraí ranga speisialaithe  

Moladh cáilíocht agus cothabháil na seomraí ranga speisialaithe 
TÁA nó SF (seomraí adhmadóireachta) go minic sna 
tuarascálacha cigireachta, agus léirigh sé seo tiomantas 
ginearálta na scoileanna do sholáthar ardchaighdeáin. Go 
ginearálta, baineadh úsáid as seomraí adhmadóireachta go 
heisiatach chun TÁA nó SF a theagasc, ach úsáideadh mar 
sheomraí ranga ginearálta iad chomh maith ó am go ham. 
Nuair a breathnaíodh é seo, mhol na cigirí go 
gcoimeádfaí seomraí adhmadóireachta go heisiatach do 
theagasc TÁA nó SF. Bhí an moladh seo bunaithe ar na 
himpleachtaí sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le daltaí 
a bheith sna seomraí le maoirseacht neamh-speisialaithe agus 
chomh maith leis sin, ionas go mbeadh rochtain ag múinteoirí 
TÁA agus SF ar na seomraí chun críocha ullmhúcháin agus 
cothabhála nuair nach raibh ceachtanna leagtha amach ar an 
tráthchlár.  
 

Go hidéalach, ba cheart go mbeadh a s(h)eomra 
adhmadóireachta féin ag gach múinteoir TÁA agus SF, agus bhí 
sé acu go minic i scoileanna níos mó. B’éigean dóibh na seomraí 

a roinnt, áfach, i mórán scoileanna níos lú. Bhí leibhéal 
comhoibrithe an-ard i measc na múinteoirí i gcoitinne, agus 
chinntigh sé seo nach raibh mórán deacrachtaí i gceist le 
seomra a roinnt.  
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In ainneoin an chomhoibrithe seo, áfach, bhain fadhbanna go 
minic le seomra a roinnt. Uaireanta bhain na fadhbanna le 
nádúr na n-ábhar agus le méid na hoibre praiticiúla agus 
tionscadail a bhí le déanamh. I scoileanna eile, le seomraí 
adhmadóireachta ar leith don sraith shóisearach agus 
shinsearach, tháinig deacrachtaí chun cinn nuair a rinneadh 
sceidealú ar cheachtanna na sraithe sinsearaí i seomraí na 
sraithe sóisearaí; agus rinneadh na moltaí seo a leanas chun an 
cás a fheabhsú:  
 

Tá an ceardlann sinsearach níos mó agus tá sé deartha go 
príomha do ranganna SF. . . Tá an ceardlann sóisearach, atá 
deartha do theagasc TÁA, níos lú agus cuireann an t-innealra 
ullmhúcháin adhmaid srian breise ar an achar inúsáidte. . . 
Moltar, nuair is féidir, go n-úsáidfí an ceardlann 
sinsearach chun SF a theagasc do ranganna na sraithe 
sinsearaí, go háirithe nuair atá na ranganna seo mór. Moltar, 
nuair is féidir, go n-úsáidfí an ceardlann sóisearach chun 
ranganna níos lú na sraithe sinsearaí a theagasc.  

 

Is fiú a thabhairt faoi deara nár chuir na ceardlanna suíomh 
idéalach ar fáil i gcónaí chun gnéithe líníochta nó teoirice na 
gclár a theagasc. Bhain múinteoirí úsáid as seomraí malartacha 
go minic chun na críocha seo, d’fhonn timpeallacht 

bharrmhaith a chur ar fáil le haghaidh teagaisc agus foghlama.  
 

Deacracht amháin a breathnaíodh i mórán scoileanna ba ea 
easpa spáis chun obair thionscadail na ndaltaí a stóráil. 
Chuimsigh an obair seo saothar reatha agus críochnaithe agus 
tionscadail a bhain le scrúduithe Stáit. Níor chruthaigh sé seo 
fadhb go hiondúil do scoileanna ina raibh seomraí 
adhmadóireachta réasúnta nua, ach tharraing múinteoirí agus 
príomhoidí anuas go minic an t-easpa spáis stórála i seomraí  

 
 

 
 
níos sine, níos traidisiúnta, áit nach raibh ach stóras adhmaid 
curtha ar fáil, ar chúl an tseomra de ghnáth. Nuair a breithníodh 
deacraíochtaí i leith stórais, moladh go gur chóir measúnú a 
dhéanamh ar riachtanais na n-ábhar, maidir leis an spás ar fáil 
sna scoileanna áirithe.  
 
 

2.5.2 Soláthar ábhar  
Is ábhair atá bunaithe ar ghníomhaíocht iad TÁA agus SF, lena 
mbaineann leibhéil oibre praiticiúla suntasacha, agus tá 
soláthar d’ábhair oiriúnacha ag teastáil dóibh. Bhí cáilíocht an 

tsoláthair don ábhar le haghaidh teagaisc TÁA agus SF an-
mhaith go ginearálta, agus bhí buiséad bliantúil do na hábhair 
nó córas foréilimh i bhfeidhm ag na scoileanna uile.  
 

Bhí gníomhaíocht na múinteoirí i bpleanáil ábhair éifeachtach 
níos fearr nuair a bhí buiséid bhliantúla curtha ar fáil do 
threalamh agus ábhair. Cheadaigh rochtain ar an mbuiséad 
don roinn ábhair ceannach a phleanáil agus cuireadh ar 
chumas na múinteoirí pleanáil fadtéarmach agus 
gearrthéarmach a dhéanamh. Mhol na cigirí an cineál 
soláthair seo go minic. Thug tuarascáil amháin tuairisc ar 
dhea-chleachtas thar a bheith maith maidir le buiséadú agus 
ordú ábhar:  
 

Tá buiséad bliantúil leithdháilte don TÁA agus SF. Déanann an 
fhoireann teagaisc-ábhair plé ar riachtanais de chuid réimsí na n–

ábhar. Ceannaítear ábhair agus trealamh trí mheán córais 
leabhair orduithe trí oifig an choláiste. Go ginearálta, caitear 
iarmhéid an bhuiséid ar threalamh riachtanach nuair atá ábhair 
ranga dóthanacha ceannaithe.  
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Soláthraíodh an trealamh agus na hábhair i bhformhór 
scoileanna áfach, nuair a d’iarr na múinteoirí iad. Fuarthas 
tromlach na n-iarratas go fabhrach agus soláthraíodh na 
hacmhainní riachtanacha dá bharr.  
 

Rinne múinteoirí cothabháil ar áiseanna agus trealamh TÁA agus 
SF i gcoitinne, agus ba ghné thábhachtach dá gcuid oibre í seo. 
Bhraith na modhanna a nglacadh leo go minic ar an gcineál 
scoile agus bhí siad chomh éagsúil le leabhair stoic a úsáid ar 
bhonn an-fhoirmiúil go liostaí trealaimh a choimeád. Mhol na cigirí 
go nglacfadh scoileanna i gcónaí le cleachtais agus nósanna 
imeachta rialaithe cóir-struchtúrtha d’fhonn leibhéil trealaimh agus 

ábhar oiriúnacha a choinneáil agus a chinntiú go n-úsáidtear cistí 
go héifeachtach.  

 

Tréithe an dea-chleachtais 

 Bhí na háiseanna le haghaidh teagaisc TÁA agus SF, lena 
n-áirítear seomraí agus trealamh, oiriúnach i mbeagnach 
gach cás  

 Bhí cáilíocht an tsoláthar don ábhar le haghaidh teagaisc 
TÁA agus SF an-mhaith i gcoitinne  

 Bhí buiséad bliantúil do na hábhair nó córas foréilimh le 
haghaidh acmhainní i bhfeidhm go ginearálta ag 
scoileanna  

Ábhair imní  

 Bhí na háiseanna nó an trealamh le haghaidh teagaisc 
na n-ábhar neamhdhóthanach i roinnt cásanna  

 
 
 
 
 
 
 

2.6  Sláinte agus sábháilteacht  
 

2.6.1  Timpeallacht sábháilte don 

teagasc agus don fhoghlaim  

Bhí ráiteas sláinte agus sábháilteachta ceaptha ag 

comhairligh seachtracha d'fhormhór na scoileanna, agus 

thagair sé seo go sonrach do na seomraí adhmadóireachta. 

Bhí socruithe déanta d'athbhreithniú agus nuashonrú an 

ráitis i mórán scoileanna, go minic trí ghníomhaíocht an 

Tionscnaimh Phleanála le haghaidh Forbairt Scoile (TPFS). 

Thug na tuarascálacha ráiteas tíopúil mar seo a leanas ar 

shláinte agus sábháilteachta:  
 

Tá foráil mhaith déanta do riachtanais sláinte agus 
sábháilteachta. . . Tugann an t-oifigeach sláinte agus 
sábháilteachta cuairt ar an scoil roinnt uaireanta i rith na bliana 
agus chuaigh sé/sí i gcomhairle dhlúth leis na múinteoirí ábhair 
nuair a bhí ráiteas sláinte agus sábháilteachta na scoile á 
cheapadh. Comhlíonann comhalta amháin den roinn ábhair 
SF/TÁA na dualgais sláinte agus sábháilteachta mar chuid dá 
phost freagrachta.  

 

Mhol na cigirí go minic gur chóir athbhreithniú rialta a 
dhéanamh ar na ráitis sláinte agus sábháilteachta, agus gur 
chóir don athbhreithniú sin an roinn ábhair TÁA agus SF a 
thógáil san áireamh.  
 

Tá dul chun cinn maith déanta i suiteáil áiseanna eastósctha 
smúite i seomraí ranga TÁA agus SF speisialaithe le roinnt 
blianta anuas.  
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I scoileanna ina raibh an obair seo fós le déanamh, moladh go 
mbrostófaí soláthar de chóras oiriúnach trí Aonad Pleanála agus 
Foirgníochta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta faoi 
fhorálacha an Chiorcláin M45/01. Mhol na cigirí chomh maith go 
rachfaí i gcomhairle leis na múinteoirí le linn dearadh agus 
suiteáil na gcóras, d'fhonn a chinntiú go n-úsáidtear a gcuid 
saineolais mar speisialtóirí ábhair chun cuidiú le dearadh, suiteáil 
agus feidhmiú na gcóras eastósctha. Tá maoiniú breise do 
threalamh cosanta pearsanta (TCP) i seomraí 
adhmadóireachta le fáil chomh maith ón roinn faoi théarmaí 
an Chiorcláin PBU 5/2005.  
 
 
 

2.6.2 Ag glacadh le cultúr sábháilteachta  
Aithnítear seomraí adhmadóireachta mar láithreacha ardriosca 
go ginearálta, ina bhfuil sé ríthábhachtach cultúr sláinte agus 
sábháilteachta a chothú i measc daltaí. Mheas na cigirí go 
raibh an cultúr sábháilteachta seo á chur chun cinn i gcoitinne i 
measc úsáideoirí na seomraí adhmadóireachta.  
 

I dtromlach na scoileanna, chorpraigh an timpeallacht amhairc 
sna seomraí adhmadóireachta comharthaíocht sábháilteachta 
caighdeánach a bhain le píosaí innealra ar leith a úsáid, agus 
bhí láithreacha oibriúcháin sábháilte marcáilte ar an urláir 
timpeall ar mhórphíosaí trealaimh. Níor breathnaíodh póstaeir 
a bhain le huirlisí cumhachta iniompartha agus láimhe a úsáid 
go hoiriúnach agus go sábháilte ach go hannamh áfach, cé 
gur baineadh úsáid as na píosaí trealaimh seo go laethúil.  

 
 
 
 
 
 
 

Rinneadh moltaí go minic maidir le póstaeir dá leithéid a 
thaispeáint. Féadfar póstaeir a cheannach nó, de rogha, 
féadfaidh grúpaí ranga TÁA agus SF iad a dhéanamh (mar 
shampla mar thionscadal sláinte agus sábháilteachta) faoi stiúir 
an mhúinteora, chun feasacht sláinte agus sábháilteacha a chur 
chun cinn i measc daltaí TÁA agus SF. Mhol tuarascáil amháin:  
 

D'fhonn béim a leagadh ar shábháilteacht sna seomraí 
adhmadóireachta, ba chóir sainchód iompair atá i gcomhréir le 
cód iompair ginearálta na scoile a fhorbairt agus a thaispeáint 
go feiceálach sna seomraí adhmadóireachta uile. Ba chóir 
nósanna imeachta oibriúcháin sábháilte maidir le huirlisí 
meaisín a úsáid agus sábháilteacht cheardlainne ghinearálta a 
thaispeáint go feiceálach chomh maith.  

 

Léirigh múinteoirí dea-chleachtas sláinte agus sábháilteachta 

go ginearálta ina gcuid gníomhaíochtaí go léir, agus bhí glactha 

le cleachtais agus nósanna imeachta oiriúnacha (mar shampla i 

gcás timpiste) de ghnáth. Go suntasach, bhí Athbhreithniú ar 

Shláinte agus ar Shábháilteacht Ghairmiúil sna 

Teicneolaíochtaí i Scoileanna Iar-Bhunoideachais (2005) á 

úsáid chun na nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta 

uile a dhréachtú i mórán scoileanna, ach moladh gur chóir 

bearta a ghlacadh chun an cás a réiteach mar thosaíocht in 

áiteanna nach raibh sé á úsáid.  

 

Bhí seomraí adhmadóireachta eagraithe go han-mhaith i 

gcoitinne, agus breathnaíodh ardchaighdeáin bainistí de 

ghnáth.  
 
 
 

1 5  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 

Chuir a leithéid d’eagrúchán agus d’ord an seomra 

adhmadóireachta chun cinn mar thimpeallacht foghlama 

níos leithne agus ní mar áit ina ndéantar obair phraiticiúil 

agus tionscadail amháin. I measc na réimsí níos leithne ar a 

díríodh trí ardchaighdeáin eagrúcháin agus slachta a 

choimeád sa seomra adhmadóireachta bhí ord a fhoghlaim 

ag tabhairt faoi thascanna, aird mar is cuí a thabhairt ar 

shláinte agus ar shábháilteacht, cóimheas a léiriú do phiaraí 

agus múinteoirí agus feasacht ar an ngarthimpeallacht.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 I bhformhór cásanna, rinne ráiteas sláinte agus 

sábháilteachta na scoile tagairt ar leith don seomra (nó 
seomraí) adhmadóireachta  

 Bhí feasacht ar shláinte agus sábháilteacht á chur chun 
cinn, agus bhí cleachtais agus nósanna imeachta 
sábháilte i bhfeidhm i mbeagnach gach seomra ranga  

 Bhí comharthaí agus póstaeir sláinte agus sábháilteachta 
taispeáinte go feiceálach i bhformhór na seomraí 
adhmadóireachta  

 Bhain múinteoirí úsáid as Athbhreithniú ar Shláinte agus ar 

Shábháilteacht Ghairmiúil sna Teicneolaíochtaí i 

Scoileanna Iar-Bhunoideachais (2005) chun na cleachtais 
agus nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta uile a 
dhréachtú i bhformhór scoileanna  

 Bhí córas eastósctha smúite oiriúnach i bhfeidhm i 
mbeagnach gach scoil  

Ábhair imní  

 Ní raibh nósanna imeachta agus cleachtais sláinte agus 
sábháilteachta forbartha nó curtha chun cinn go 
leordhóthanach i líon beag scoileanna  

 Níor bhain múinteoirí úsáid as Athbhreithniú ar Shláinte 

agus ar Shábháilteacht Ghairmiúil sna Teicneolaíochtaí i 

Scoileanna Iar-Bhunoideachais (2005) chun cleachtais 
sláinte agus sábháilteachta a dhréachtú i líon beag 
scoileanna  

 Bhí comharthaíocht agus póstaeir sláinte agus 
sábháilteachta neamhdhóthanach i líon beag cásanna  

 Ní raibh aon chóras eastósctha smúite in úsáid i roinnt 
scoileanna  
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2.7 Áiseanna TFC  
Cé gur breathnaíodh samplaí aonair iontacha de mhúinteoirí 
agus daltaí ag úsáid teicneolaíocht na faisnéise agus 
cumarsáide (TFC) sna scoileanna, thuairiscigh na cigirí gur 
beag an úsáid a baineadh as áiseanna TFC go ginearálta. 
Ba eisceacht iad na blianta scrúdaithe sa phátrún seo, toisc 
gur úsáid daltaí sna ranganna sin próiseáil focal go minic ag 
cur a gcuid coimrí dearaidh i láthair. Rinne na cigirí moltaí go 
minic áfach, maidir le soláthar agus rochtain níos fearr ar 
chrua-earraí agus bogearraí TFC oiriúnacha. Moladh go minic 
do mhúinteoirí úsáid níos mó a bhaint as na háiseanna TFC a 
bhí ar fáil agus socrú a dhéanamh chun dearadh 
ríomhchuidithe (DRC) a chur ar fáil.  
 

Bhí rochtain ag múinteoirí agus daltaí i roinnt scoileanna ar 
chrua-earraí agus bogearraí líníochta ríomhchuidithe oiriúnacha i 
seomraí adhmadóireachta, ach i bhformhór scoileanna cuireadh 
rochtain ar fáil i seomra ríomhaireachta na scoile de réir róta. I 
roinnt scoileanna níos lú, bhí seomraí ríomhaireachta á n-
úsáid mar bhunseomraí ranga chomh maith, agus bhí ar 
dhaltaí TÁA nó SF socrú a dhéanamh le múinteoir an 
bhunranga maidir le húsáid an tseomra úd. Ba dídhreasacht é 
an cineál socraithe seo go minic chun an seomra 
ríomhaireachta a úsáid go rialta do na hábhair.  

 
 
 
 
 
 
 

I measc na n-áiseanna curtha ar fáil i mórán scoileanna le 
haghaidh tús an tsiollabais Ghrafaice Dhearaidh agus 
Chumarsáide nua i Meán Fómhar 2007 tá soláthar 
mórthaibhseach don TFC. Tá an trealamh a sholáthraítear 
ceaptha le húsáid ag daltaí na dteicneolaíochtaí uile nuair a 
bheidh riachtanais tráthchláir GDC comhlíonta. Moltar, dá bhrí 
sin, go n-úsáidfí áiseanna TFC chun Solid Work a mhúineadh 
do dhaltaí TÁA agus SF nuair atá siad ar fáil, agus moltar 
chomh maith go ndéanfaí tosaíocht den fhorbairt seo do 
phleanáil ábhair sna hábhair.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí rochtain ag múinteoirí agus daltaí i mbeagnach 
gach scoil ar acmhainní TFC oiriúnacha  

 

Ábhair imní  

 Ní raibh acmhainní TFC oiriúnacha ar fáil, nó ní raibh 
ach rochtain teoranta ag múinteoirí agus daltaí ar na 
hacmhainní seo i roinnt scoileanna  

 Bhí úsáid na n-áiseanna TFC infhaighte sách íseal 
go ginearálta  
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3.1 An roinn ábhair TÁA 

agus SF  
Bhí fianaise shoiléir de phleanáil i bhformhór na scoileanna a 
ndearnadh cigireacht orthu. Bhí an pleanáil seo, cé go raibh 
sé éifeachtach, neamhfhoirmiúil de réir nádúir go minic agus 
bhí ardleibhéil chomhoibrithe agus chomhair i measc 
múinteoirí i gceist i rith tréimhsí nuair nach raibh teagmháil 
díreach acu le daltaí agus i rith a gcuid sosanna. Cé go raibh 
pleanáil neamhfhoirmiúil dá leithéid de réir ardchaighdeáin go 
minic, bheadh tairbhe bainte aige de ghnáth as struchtúrú 
níos foirmiúla, le cruinnithe rialta ag soláthar fóraim le 
haghaidh díospóireachta agus ag tabhairt breis spreagtha do 
chomhoibriú agus comhar.  
 

Tá an dul chun cinn a rinneadh i bhformhór scoileanna i dtreo 
pleanáil comhtháite le ranna ábhair éascaithe ag bainistíocht 
shinsearach le roinnt blianta anuas. Bunaíodh ranna ábhair 
foirmiúla i mórán scoileanna agus glacadh le struchtúir 
phleanála foirmiúla, treoraithe go minic ag comhairle ón 
Tionscnamh Pleanála le haghaidh Forbairt Scoile (TPFS), mar 
thoradh air seo. Mar shampla, thug na tuarascálacha 
cigireachta ráiteas go minic ar struchtúir roinne ábhair 
comhoibritheacha a bheith ann do SF/TÁA i scoileanna agus 
tugadh faoi deara gur chabhraigh siad seo le pleanáil chun 
trealamh agus ábhair a ghnóthú. Rinne roinnt tuarascálacha 
cur síos chomh maith ar an dul chun cinn a bhí déanta ag 
pleanáil comhoibritheach chun díospóireacht ar 
shaincheisteanna curaclaim agus modheolaíochta sna hábhair 
a éascú.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I scoileanna beaga, ina raibh múinteoir amháin ag teagasc na 
n-ábhar go minic agus ina raibh bunú roinne ábhair duine-
aonair neamhphraiticiúil, mhol na cigirí go minic go ndéanfadh 
an scoil breithniú ar roinn teicneolaíochtaí a bhunú, ag 
cuimsiú, mar shampla, múinteoirí Miotalóireachta, 
Innealtóireachta, Grafaice Teicniúla agus Líníochta Teicniúla 
na scoile. I measc na moltaí maidir le pleanáil na roinne 
ábhair a fheabhsú bhí sé seo a leanas:  
 

Moltar go bhforbródh an fhoireann teagaisc ábhair TÁA 
agus SF cur chuige níos foirmiúla i leith pleanáil na roinne 
ábhair i gcomhar le múinteoirí Miotalóireachta, 
Innealtóireachta, Grafaice Teicniúla agus Líníochta Teicniúla 
eile.  

 

Breathnaíodh go raibh forbairt ar phleananna scríofa na 
roinne ábhair go mór chun cinn i mórán scoileanna, agus 
mhol na cigirí é seo go minic. Rinneadh moltaí maidir le 
forbairt na gcáipéisí pleanála freisin áfach, i líon suntasach 
scoileanna. 
.  
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3.2 Comhordú agus 

comhoibriú  
Thuairiscigh na cigirí go raibh éagsúlacht suntasach idir na 
socruithe do chomhordú na ranna ábhair TÁA agus SF. I 
mórán scoileanna, tharla comhordú ar bhealach 
neamhfhoirmiúil amháin. Sna cásanna seo, mhol na cigirí go 
n-iarrfadh an scoil roinn ábhair foirmiúil a bhunú, agus go 
gceapfaí nó go dtiocfaí chun réitigh ar chomhordaitheoir.  
 

Mhol na cigirí go minic freisin go n-aistreofaí freagracht maidir 
le comhordú ábhair i measc múinteoirí, toisc go gcuireann sé 
seo gach comhalta de chuid na roinne ar an eolas faoi 
ghnéithe pleanála uile an ábhair, lena n-áirítear cathaoirleacht 
a dhéanamh ar chruinnithe, cinntí tábhachtacha a 
thaifeadadh, ceangal a dhéanamh le bainistíocht sinsearach, 
agus cáipéisí oifigiúla a scaipeadh. Méadaíonn rothlú róil dá 
leithéid raon scileanna na múinteoirí sa roinn.  
 

Áit ina raibh struchtúir phleanála nach raibh chomh foirmiúil 
céanna, ghníomhaigh múinteoir sinsearach na n-ábhar go 
minic mar thionólaí nó comhordaitheoir an ábhair. Bhí an córas 
seo i réim freisin i mórán scoileanna beaga, inar mhúin 
múinteoir amháin an dá ábhar.  

 
 
 
 
 
 
 

I roinnt scoileanna, breathnaíodh comhordú ar na hábhair 
aonair go minic, agus ghlac múinteoirí aonair, a bhí ag obair i 
réimse ábhair ar leith den chuid is mó, freagracht as an réimse 
sin. Mar shampla, i roinn ábhair de thrí mhúinteoir, ghlac 
múinteoir amháin freagracht as comhordú TÁA, ghlac múinteoir 
eile freagracht as SF, agus ghlac an tríú múinteoir freagracht as 
Grafaic Theicniúil agus Líníocht Theicniúil, toisc go raibh 
múinteoirí TÁA agus SF tráthchláraithe go minic chun Grafaic 
Theicniúil nó Líníocht Theicniúil a mhúineadh. Chreid na cigirí 
go mbeadh roghnú comhordaitheora rothlaigh le freagracht as 
na hábhair go léir níos fearr ná an cineál córais ilroinnte seo 
chun a chinntiú go bhfanfadh gach múinteoir ar an eolas faoi na 
réimsí ábhair uile. Mhol na cigireachtaí 
 

go gcuirfí feabhas ar an bpleanáil ábhair ardchaighdeáin 

reatha trí roinn ábhair TÁA/SF foirmiúil le comhordaitheoir a 

bhunú. Ba chóir ról an chomhordaitheora a rothlú chun a 

chinntiú go bhfaigheann na múinteoirí go léir taithí ar an ról 

agus go gcoinníonn siad teagmháil leis an dá réimse ábhair.  
 
 

Mar chuid den phróiseas pleanála comhoibritheach, moladh 
go minic go ndéanfadh múinteoirí TÁA agus SF, i gcomhar le 
húdaráis na scoile, scrúdú ar sholáthar fadtéarmach na n-
ábhar i gcomhthéacs na scoile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 

Ba cheart don phróiseas seo cur ar chumas na scoile 
pleanáil a dhéanamh le haghaidh roghnú réamh-mheasta 
na n-ábhar agus riachtanais na n-acmhainní beartaithe sa 
ghearrthéarma agus fadtéarma araon.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí roinn TÁA agus SF nó roinn chomhcheangailte 
gníomhach i mórán scoileanna  

 I dteannta cruinnithe foirmiúla, eagraíodh cruinnithe nó 
díospóireachtaí neamhfhoirmiúla go minic i 
mbeagnach gach scoil  

Ábhair imní  

 I roinnt scoileanna, ní raibh aon roinn ábhair TÁA nó SF 
ann, nó ní raibh múinteoirí bainteach le roinn 
chomhcheangailte  

 Ní raibh pleanáil le haghaidh forbairt fadtéarmach na 
n-ábhar ná athbhreithniú ar phleanáil le feiceáil i 
bhformhór scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

3.3 An plean ábhair TÁA 

agus SF  
 

3.3.1 Cáipéisíocht na pleanála ábhair  

Bhreathnaigh na cigirí réimse leathan cáipéisí pleanála ábhair 

le linn na gcigireachtaí, agus léirigh sé seo na céimeanna 

forbartha éagsúla atá bainte amach ag scoileanna aonair go 

dtí seo. Bhí na cáipéisí seo sa réimse ó phleananna an-

chuimsitheach go pleananna lámhscríofa de leathanach 

amháin a chuir eolas an-teoranta in iúl. D’aithin na cigirí nár ghá 

gurb ionann droch-cháilíocht na gcáipéisí i roinnt scoileanna 

agus drochphleanáil, ach nuair a breathnaíodh cáipéisí 

pleanála-ábhair cuimsitheacha, d'éascaigh siad cur chuige 

dea-eagraithe, comhoibritheach agus soiléir go ginearálta. Á 

choimeád seo i gcuimhne, mhol na cigirí go minic go 

ndéanfadh ranna ábhair forbairt ar phleananna cuimsitheacha 

seachas íosta.  
 

Bhreathnaigh na cigirí pleananna ábhair TÁA agus SF a 

forbraíodh mar cháipéisí comhpháirteacha agus cáipéisí ar 

leithligh. Ar mhaithe le pleanáil roinne-ábhair soiléire, agus de 

bharr comhcheangal dlúth na n-ábhar, is fearr cáipéis 

phleanála aonair, ina bhfuil an plean do mhodúl IB san 

áireamh, a chruthú. Chinntigh pleananna ábhair TÁA agus SF 

a forbraíodh go comhoibritheach go raibh raon taithí 

comhchosúil ar na hábhair ag na daltaí TÁA agus SF go léir.  
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3.3.2  Formáid agus ábhar 

bunriachtanach na bpleananna 

ábhair  

Nuair a bhreathnaigh na cigirí pleananna ábhair 

cuimsitheacha, ina measc go tipiciúil bhí aidhmeanna agus 

cuspóirí do na hábhair sa scoil, sonraí ar na múinteoirí 

bainteach le teagasc na gclár agus a gcuid freagrachtaí aonair 

sa roinn, na siollabais TÁA agus SF, agus cláir oibre bhliantúla. 

Cuireadh míreanna maidir le hobair phraiticiúil, tionscadail, 

líníocht agus teoiric san áireamh freisin. Áiríodh straitéis na 

roinne ábhair chun an próiseas dearaidh a chur chun cinn sa 

tsraith shóisearach agus shinsearach araon i roinnt pleananna 

chomh maith.  
 

Dhírigh míreanna breise i roinnt pleananna ar raon 

saincheisteanna. Ina measc seo bhí rochtain na ndaltaí ar na 

hábhair nó na leibhéil, soláthar TÁA agus SF sna cláir éagsúla 

ar fáil sa scoil; bunú grúpaí ranga; pleanáil do dhaltaí a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu; pleanáil traschuraclaim; 

pleanáil le haghaidh roghnú, gnóthú, inrochtaineacht agus 

úsáid acmhainní chun múineadh agus foghlaim a éascú; 

téacsleabhair; Gaeilge; úsáid áiseanna TFC; socruithe maidir 

le cáipéisí oifigiúla a scaipeadh; agus cur chun cinn, nósanna 

imeachta, agus cleachtais sláinte agus sábháilteachta. 

Thagair cáipéisí pleanála den chéad scoth freisin do nósanna 

imeachta maidir le monatóireacht, féin-athbhreithniú agus 

measúnú ar phleanáil ábhair sa scoil.  

 
 
 
 
 
 
 

Áirithe sa cháipéis TÁA agus SF uaireanta bhí anailís ar an 

gcaoi a chuidigh aidhmeanna agus cuspóirí TÁA agus SF le 

haidhmeanna ginearálta na scoile a bhaint amach, mar a bhí 

léirithe ina ráiteas misin. Nuair a bhí an anailís seo as láthair, 

mhol na cigirí go ndéanfaí forbairt uirthi.  
 
 

3.3.3 Cláir oibre  
Thug cláir oibre breac-chuntas ar an gcaoi agus ar an uair a 
ndéanfaí gnéithe éagsúla na siollabas TÁA agus SF a 
theagasc. Rinne cláir oibre éifeachtacha cur síos ar ghnéithe 
an ábhair le soláthar gach bliain, na modhanna teagaisc le 
húsáid, riachtanais na n-acmhainní, cén uair a mbeadh obair 
phraiticiúil agus tionscadail le déanamh, conas a ionchorprófaí 
an próiseas dearaidh sa teagasc agus foghlaim, 
saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta, straitéisí 
bainistíochta ranga, agus na socruithe le haghaidh 
measúnaithe. Cuireadh an méid seo a leanas in iúl i 
dtuarascáil amháin:  
 

Tá cláir oibre forbartha do na grúpaí bliana uile agus tá siad á 
gcur i bhfeidhm. Mar thoradh air sin, bhí suíomh oiriúnach ag 
na ceachtanna a breathnaíodh sna cláir agus bhain siad go 
hoiriúnach leis na siollabais.  

 
 

3.3.4 Pleanáil i ndáil le rochtain ar na 
hábhair  

Rinne pleananna ábhair maithe cur síos chomh maith ar na 

córais i bhfeidhm ag scoileanna chun rochtain ar na hábhair, 

agus ar an dá leibhéal sna hábhair, a éascú do dhaltaí.  
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Tugadh breac-chuntas freisin ar fhoráil chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar na córais seo. Bhí straitéisí chun daltaí de gach 

cineál cumais a áireamh sna héispéiris foghlama bheartaithe 

áirithe go minic i mír RSO den phlean ábhair agus nuair nach 

raibh mír dá leithéid ann, moladh go ndéanfaí tosaíocht di agus 

go gcuirfí isteach í.  
 

Is tasc tábhachtach don fhoireann teagaisc ábhair é modúl 

forbartha scoile a nascann TÁA agus SF a dhearadh, agus é 

a bheith ar fáil san IB. Moladh clár oibre dá leithéid don IB a 

scríobh nuair nach raibh sé déanta cheana féin, agus ba chóir 

don mhodúl freastal ar riachtanais agus leasanna na ndaltaí 

fad is a chruthaítear nasc idir TÁA na sraithe sóisearaí agus 

SF na sraithe sinsearaí. Ba chóir go mbeadh béim leagtha sa 

mhodúl seo ar léargas a thabhairt do dhaltaí ar SF agus nuair 

nach raibh sé seo i gceist, moladh go ndéanfaí tosaíocht de 

agus tuairisceoir an mhodúil a athbhreithniú.  
 
 
 

3.3.5 Pleanáil do théacsleabhair agus 
d’ábhair teagaisc  

Ordaíodh agus úsáideadh téacsanna TÁA agus SF éagsúla i 

mórán scoileanna. Ba acmhainn luachmhar iad seo do 

mhúinteoirí agus daltaí, laistigh agus lasmuigh den rang araon.  

 
 
 
 
 
 
 

Thug na cigirí faoi deara nár braitheadh go mór ar na 
téacsleabhair i rith tromlach na gceachtanna a bhreathnaigh 
siad; in ionad sin d’úsáid na múinteoirí ábhair bhreise, a 

d’fhorbair siad ina n-aonar nó i dteannta daoine eile, agus níor 
braitheadh ar théacsanna foilsithe ach mar acmhainn bhreise. 
Mhol na cigirí an cur chuige seo go minic ina 
dtuarascálacha.  
 

Is ábhar imní i gcónaí é do mhúinteoirí i scoileanna a 
fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge infhaighteacht acmhainní, 
téacsleabhair agus ábhair eile i nGaeilge. Tá an fhadhb 
tromchúiseach ach go háirithe i TÁA agus SF de bharr na 
téarmaíochta teicniúla ar leith a úsáidtear sna hábhair seo 
agus úsáid forleatach na téarmaíochta seo sa rang. Rinne na 
cigirí moltaí i roinnt scoileanna gur chóir do mhúinteoirí forbairt 
a dhéanamh ar a gcuid acmhainní féin, agus is fiú a lua go 
bhfuil múinteoirí i roinnt scoileanna Gaeltachta ag forbairt 
acmhainní oiriúnacha i dteannta a chéile i láthair na huaire dá 
bharr. Thug tuarascáil amháin ar scoil a fheidhmíonn trí mheán 
na Gaeilge aitheantas don dea-obair atá déanta ag múinteoirí 
ag soláthar acmhainní foghlama malartacha nuair nach raibh 
téacsleabhar ar fáil:  
 

De dheasca easpa théacsleabhair oiriúnacha Gaeilge, níl aon 
téacsleabhar in úsáid don TÁA ná don SF sa scoil faoi láthair. 
Chun teacht timpeall ar an bhfadhb tá feidhm á baint as 
nótaí an mhúinteora a chur ar sleamhnáin PowerPoint le neart 
grianghraf agus grafaigh eile. Úsáidtear na nótaí seo le linn na 
ranganna. Dáiltear cruachóipeanna de na sleamhnáin ar na 
scoláirí le húsáid don staidéar agus don athdhéanamh. Tá an 
dea-chleachtas seo le moladh go hard ach go háirithe go dtí 
go bhfoilseofar téacsleabhair Ghaeilge.  
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Mhol na cigirí ina dtuarascálacha chomh maith iarrachtaí na 
múinteoirí aonair chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a 
bhaineann leis an timpeallacht teanga riachtanach a sholáthar.  
 
 

3.3.6 Pleanáil le haghaidh TFC  

Baineann mórán feidhmeanna le TFC, i dteagasc agus 

foghlaim TÁA agus SF araon. Bhí socruithe maidir le 

múinteoirí agus ranna ábhair á húsáid chun ábhair teagaisc do 

TÁA agus SF a chruthú ag céimeanna éagsúla forbartha sna 

scoileanna ar tugadh cuairt orthu. I roinnt scoileanna, moladh 

múinteoirí aonair agus foirne teagaisc as cáilíocht a gcuid 

tiomantais d'úsáid TFC chun acmhainní a fhorbairt agus mar 

mheán teagaisc. Thug na cigirí faoi deara freisin gur chuir TFC 

deiseanna iontacha ar fáil d'fhoghlaim féin-stiúrtha nuair a 

úsáideadh ar bhealach pleanáilte, córasach í.  

 
Mar thoradh ar dheacrachtaí a bhain le trealamh iomarcach nó 
a bhí imithe i léig, le rochtain agus le hoiriúnacht na n-acmhainní 
TFC infhaighte áfach, is minic nach raibh múinteoirí in ann na 
hacmhainní seo a chomhtháthú i dteagasc agus foghlaim 
laethúil sna ranganna TÁA agus SF. Tharla sé seo cé go raibh 
taithí fairsing ag tromlach na múinteoirí chun TFC a úsáid le linn 
teagaisc agus foghlama.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Cinnteoidh an soláthar trealaimh ríomhaireachta úrnua i 
scoileanna in éineacht le tabhairt isteach siollabas Grafaice 
Dearaidh agus Cumarsáide nua na hArdteistiméireachta go 
mbeidh rochtain ag daltaí sna teicneolaíochtaí uile ar an 
trealamh is mó suas chun dáta agus ba cheart go gcinnteodh 
sé go mbaintear úsáid níos forleithne as TFC i dteagasc agus 
foghlaim sna blianta atá le teacht. Ba cheart na bearta is gá a 
ghlacadh chun a chinntiú go roinnfear an acmhainn seo agus 
go n-úsáidfear le haghaidh teagaisc agus foghlama í, agus 
chun a chinntiú go spreagtar múinteoirí go mór chun léargas a 
thabhairt do dhaltaí uile TÁA agus SF ar DRC paraiméadrach, 
tríthoiseach chomh luath agus is féidir.  
 
 

3.3.7 Pleanáil le haghaidh cur chun 
feidhme an cur chuige dearaidh  

Tugtar breac-chuntas ar an gcur chuige dearaidh i leith 

staidéir TÁA sa siollabas agus léirítear é i dteagasc an 

ábhair i mórán scoileanna. Thug na cigirí éagsúlacht sláintiúil 

faoi deara freisin sna straitéisí teagaisc chun é a chur chun 

cinn sna scoileanna seo.  
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I scoileanna áit nach bhfuil an próiseas dearaidh á úsáid go 

forleathan, mhol na cigirí gur chóir do mhúinteoirí a úsáid a 

chur chun cinn trí phróisis phleanála agus féin-athbhreithnithe 

na roinne ábhair.  
 
 
 

3.3.8 Pleanáil le haghaidh measúnaithe  

Is minic a d’fhorbair an roinn ábhair na modhanna agus 

cleachtais mheasúnaithe glactha do TÁA agus SF go 

comhoibritheach agus áiríodh i bplean scríofa an ábhair iad. 

Bhí sé seo beartaithe chun a chinntiú go gcorprófaí 

measúnú ar agus le haghaidh foghlama sna straitéisí 

measúnaithe á n-úsáid. Cheadaigh cláir oibre agus sraitéisí 

measúnaithe comhaontaithe chomh maith do scrúdaithe 

comhreathacha a sceidealú, agus chuidigh sé seo freisin chun 

a chinntiú go raibh taithí comhchosúil ar na hábhair ag gach 

dalta, is cuma cén múinteoir a sannadh dá ngrúpa ranga.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí pleananna TÁA agus SF cuimsitheacha forbartha i 

bhformhór scoileanna  

 Bhí straitéisí chun daltaí de gach cineál cumais a áireamh 

sna héispéiris foghlama bheartaithe áirithe go minic i mír 

RSO den phlean ábhair  

 Bhí cáilíocht na pleanála le haghaidh úsáid TFC go maith 

i roinnt scoileanna  
 

Ábhair imní  
 Ní raibh aon phlean ábhair do TÁA agus SF, nó bhí ábhar 

an phlean ábhair neamhdhóthanach i líon beag 
scoileanna  

 Bhí gá le straitéisí i leith daltaí de gach cineál cumais a 
chur san áireamh a chuimsiú sa phlean ábhair i roinnt 
scileanna   

 Bhí gá le cáilíocht na pleanála i leith úsáid TFC a 
fheabhsú i dtromlach na scoileanna  
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3.4  Pleanáil na múinteoirí 

aonair  
Chuaigh tromlach na múinteoirí TÁA agus SF i mbun pleanála 
aonair do ranganna a chomhlánaigh pleanáil roinne agus a 
d’éascaigh comhtháthú na gclár sa rang. Bhí éagsúlacht 
suntasach sa leibhéal teagmhála leis an ngné seo den 
phróiseas pleanála, áfach, agus léiríodh taithí agus tiomantas 
na múinteoirí aonair.  
 

Áirithe i bpleanáil ceachta ardchaighdeáin bhí breithniú ar 
ábhar na gceachtanna, úsáid acmhainní teagaisc, roghnú 
agus comhtháthú modheolaíochtaí teagaisc difreáilte, agus 
frámaí ama do mhúineadh na gceachtanna. Breathnaíodh 
gur dea-chleachtas ba ea obair phleanála a chríochnú ina 
raibh éagsúlacht modhanna chun measúnú a dhéanamh ar 
leibhéil gnóthachtála na ndaltaí i réimsí uile an tsiollabais, 
praiticiúil agus teoiriciúil.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Chuaigh múinteoirí i mbun pleanála aonair i mbeagnach 
gach scoil chun pleanáil roinne a fhorlíonadh  

 Pleanáil aonair mhaith  
o ceadaíodh modheolaíochtaí agus acmhainní 

difreáilte a úsáid dá bharr 
o  aithníodh torthaí foghlama agus straitéisí 

measúnaithe soiléire laistigh de frámaí ama soiléire 
dá bharr  

 Ba léir go raibh tionchar ag pleanáil aonair éifeachtach ar 
chleachtas ranga agus foghlaim na ndaltaí  

 
 

Ábhair imní  

 Níor úsáid múinteoirí pleanáil aonair chun cur le pleanáil 

roinne i roinnt scoileanna  
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4.1 Modhanna teagaisc  
Bhí éagsúlacht agus nádúr na modhanna teagaisc a 
breathnaíodh le linn na gcigireachtaí oiriúnach i gcoitinne 
d’ábhar na gceachtanna, do na grúpaí bliana á dteagasc, 
agus do thráth na bliana. Chruthaigh an cur chuige a 
úsáideadh i rith formhór na gceachtanna bunús éifeachtach 
d’fhorbairt foghlama na ndaltaí.  

 

Bhain múinteoirí úsáid as, i gcomhthéacs an phróisis 
dearaidh, cineál modheolaíochta timthriallaigh thar a bheith 
éifeachtach i rith ceachtanna praiticiúla, teoirice nó líníochta. Is 
éard a bhí i gceist go ginearálta leis an modheolaíocht seo ná 
taispeántas ón múinteoir, agus daltaí ag obair ar thasc sannta 
ina dhiaidh sin. Faoi mar a chuaigh daltaí i mbun oibre, shiúil 
múinteoirí timpeall agus labhair siad le daltaí, ag déanamh 
measúnú ar dhul chun cinn agus ag cinntiú rannpháirtíochta sa 
ghníomhaíocht bheartaithe. Úsáideadh an próiseas seo arís 
do mhíreanna éagsúla na gceachtanna ar leith. Ba ghnách 
taispeántais do ghrúpaí ranga uile, grúpaí níos lú agus daltaí 
aonair a fheiceáil i gcaitheamh ceachtanna TÁA agus SF.  
 

Breathnaíodh taispeántais phraiticiúla den scoth de phróisis 
agus scileanna adhmadóireachta agus foirgníochta i 
bhformhór na scoileanna. Rinneadh taispeántais chomh maith 
i rith ceachtanna líníochta agus teoirice, inar baineadh úsáid 
as láithreoireachtaí den scoth ar an gclár dubh agus bán chun 
barr feabhais i línitheoireacht agus in úsáid chomhghnásanna 
línitheoireachta a léiriú. Luaigh tuarascáil amháin:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bhain múinteoirí úsáid as cur chuige éifeachtach chun bunús a 
chur le forbairt foghlama na ndaltaí. Cuireadh breis feabhais 
ar an mbunús seo nuair a labhair múinteoirí faoi conas 
líníochtaí taispeántais a tharraingt agus cinntíodh go bhfaca 
agus gur chuala daltaí faoin gcaoi a raibh déantúis á gcur i 
gcrích fad a tharraing siad a gcuid líníochtaí féin.  

 
 

Bhain múinteoirí úsáid as tréshoilseáin lasnairde a bhí 
comhtháite go hoiriúnach agus líníochtaí cláir dhuibh scálaithe 
agus saorláimhe iontacha i rith ceachtanna, agus chuir sé seo 
samhaltaí den scoth de dhea-chleachtas líníochta ar fáil do 
dhaltaí. Léiríodh na próisis agus na scileanna atá riachtanach 
chun líníochtaí saorláimhe agus scálaithe a dhéanamh freisin i 
rith ceachtanna teoirice.  
 

Cé gur breathnaíodh líníocht chláir chailc den scoth freisin a 
léirigh dea-chleachtas líníochta, baineann mórán múinteoirí 
úsáid as cláir bhána go heisiatach anois agus tá a gcuid 
scileanna láithreoireachta forbartha go leibhéal an-ard acu. 
Chuir úsáid an mhodha seo ar a gcumas líníochtaí 
láithreoireachta den chéad scoth a tharraingt.  
 

Baineadh úsáid as éagsúlacht áiseanna teagaisc i gceachtanna 
TÁA agus SF. Ina measc seo bhí samhaltaí tríthoiseacha agus 
ábhair agus comhpháirteanna iarbhír. Cheadaigh teagmháil leis 
na háiseanna teagaisc inláimhsithe seo do smaointeoireacht 
dhaltaí dul chun cinn níos éasca a dhéanamh ó nithiúil go  
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teibí, nuair a léirítear oibiachtaí tríthoiseacha i bhfoirm 
dhéthoiseach i rith ceachtanna teoirice agus líníochta. In 
éagmais ábhar nó comhpháirteanna eiseamláire, bhain 
múinteoirí úsáid as líníochtaí pictiúrtha tríthoiseacha nó cur i 
láthair digiteach go minic chun cuidiú leis an dul chun cinn seo 
ó nithiúil go teibí, agus bhí an cleachtas seo an-éifeachtach 
freisin.  
 

Cuireadh eolas teicniúil in iúl de réir a chéile le linn 
ceachtanna praiticiúla, líníochta agus teoirice de ghnáth agus 
bhain sé go díreach le heispéiris laethúla na ndaltaí i 
bhformhór na gcásanna. Forlíonadh an t-eolas seo le 
samplaí ó éispéiris an mhúinteora féin go minic.  
 

D’úsáid múinteoirí TÁA agus SF modheolaíochtaí difreáilte go 

minic chun freastal ar riachtanais de chuid ranganna cumais 
mheasctha agus chun cuimsiú daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu a éascú. Tacaíodh leis an gcur 
chuige seo trí phleanáil chúramach den chlár oibre agus go 
háirithe trí idirdhealú a dhéanamh de leibhéal deacrachta na 
hoibre, go mór mhór maidir le tionscadail dearaidh dírithe ar 
dhaltaí. Bhí an obair a sannadh oiriúnach do leasanna, 
riachtanais agus cumas na ndaltaí go ginearálta.  

 
 
 
 
 
 
 

Is cur chuige éifeachtach é teagasc foirne i ranganna ina bhfuil 
riachtanais na ndaltaí níos mó, mar shampla nuair atá a gcuid 
iompair dúshlánach nó nuair atá riachtanais foghlama bhreise 
troma acu. Níor tháinig na cigirí ar shamplaí de theagasc 
foirne sna cúinsí seo ach moladh glacadh leis i gcásanna dá 
leithéid.  
 

Nuair a bhí deacracht ann daltaí a spreagadh chun dul i ngleic 
le próiseas dearaidh bunúsach an chur chuige dearaidh, 
moladh go dtabharfaí leabhráin dearaidh isteach. Tugann 
siad seo tacaíocht do dhaltaí fad is a dhéanann siad forbairt ar 
a gcumas i réimsí srianta de dhearadh déantúsáin. Le méadú 
de réir a chéile ar na réimsí cinntithe ag daltaí, déantar forbairt 
ar na scileanna dearaidh inmhianaithe. Mar shampla, bhí an 
chomhairle seo a leanas i dtuarascáil chigireachta amháin:  
 

Spreagtar an fhoireann teagaisc ábhair chun tosaíocht a thabhairt do 

shuíomh lárnach an phróisis dearaidh sa siollabas TÁA. D’fhonn 

cuidiú le daltaí chun scileanna riachtanacha an phróisis dearaidh a 

fhorbairt, tá sé inmhianaithe go minic go dtabharfaí breis tacaíochta 

dóibh. Féadfar é seo a dhéanamh trí bhileoga oibre ullmhaithe ag 

múinteoir atá oiriúnach dá gcuid riachtanas a thabhairt dóibh i 

bhfoirm leabhráin. Féadfaidh an leabhrán daltaí a threorú tríd an 

bpróiseas faoi mar a chuireann siad na nótaí agus sceitsí 

riachtanacha isteach agus d'fhéadfadh sé (cabhrú leo) an frustrachas 

a mhothaítear uaireanta nuair atá bileog bhán os a gcomhair amach a 

sheachaint.  
 

 
 
 
 

3 1  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 

Gnéithe dea-chleachtais  

 Úsáideadh modhanna agus straitéisí éagsúla i mbeagnach 
gach ceacht phraiticiúil, tionscadail, teoirice agus líníochta  

 Úsáideadh taispeántais den chéadscoth go rialta i 
mbeagnach gach ceacht phraiticiúil, líníochta agus teoirice  

 

Ábhair imní  

 Bhí gá le breis breithnithe a thabhairt d’éagsúlacht na 

modhanna agus straitéisí teagaisc in úsáid i líon beag 
scoileanna  

 Bhí gá le béim ar leith a leagadh ar mhodheolaíochtaí 
difreáilte chun na daltaí uile a chuimsiú i roinnt scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

4.2 Bainistíocht ranga  
Bhí caighdeán cur i láthair de cheachtanna TÁA agus SF den 

chéad scoth le feiceáil i dtromlach na gceachtanna, agus chuir 

sé seo go mór le timpeallacht foghlama ordaithe a choinneáil, 

ina raibh eitic oibre chinnte á fhorbairt i measc daltaí.  
 

Sna ceachtanna ar tugadh cuairt orthu, níor chuir an múinteoir 

araíonacht i bhfeidhm i gcoitinne, in ionad sin cruthaíodh 

timpeallacht foghlama dea-ordaithe ina raibh nósanna 

imeachta curtha ar bun agus intuigthe go soiléir mar thoradh ar 

spéis agus díograis na ndaltaí don ábhar, in éineacht le 

modhanna teagaisc gníomhacha a úsáideadh ar an mórchóir 

le linn teagaisc agus foghlama. Ní raibh gá araíonacht a chur i 

bhfeidhm de ghnáth sna cúinsí seo, ach nuair a bhí gá le hiompar 

dalta a cheartú, rinneadh é ar bhealach comhbhách agus 

neamhchlaonta, gan cur isteach go mór ar atmaisféir an ranga.  
 

I mbeagnach gach seomra adhmadóireachta ar tugadh cuairt 

air, bhí na rialacha maidir le hiompar na ndaltaí bunaithe 

agus intuigthe go maith do gach duine, agus bhí na rialacha 

sin léirithe i bhfógraí go minic. Go deimhin ba ghnách é 

mionphlé dhéanamh ar rialacha an tseomra 

adhmadóireachta nuair a fáiltíodh roimh dhaltaí nua sa 

seomra don chéad uair.  
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Go ginearálta, bhí réimse iomlán de chuid ábhar an tsiollabais 
i TÁA á nochtadh do dhaltaí. Cé gurb amhlaidh an cás go 
ginearálta i SF, bhí cásanna ann nuair nach raibh réimse 
iomlán na n-ábhar ardleibhéil á gclúdach i SF.  
 

I dtromlach na gcásanna bhí ceachtanna praiticiúla, teoirice 
agus líníochta de chuid TÁA agus SF dea-struchtúrtha agus 
de réir luais oiriúnaigh, bainteach le ceachtanna roimhe sin 
agus amach anseo, agus tógadh riachtanais, leasanna agus 
cumas éagsúil na ndaltaí san áireamh iontu. Cuireadh cuspóir 
na gceachtanna in iúl do na daltaí go ginearálta i dtosach. Bhí 
ábhar na gceachtanna a breathnaíodh oiriúnach i gcoitinne 
don ghrúpa bliana, do thráth na bliana agus bhain sé go 
díreach leis an siollabas ábhartha.  
 

Bhí gnáthaimh ranga soiléire le feiceáil i mbeagnach na 
ceachtanna praiticiúla, líníochta agus teoirice uile. Baineann 
tábhacht ar leith leis na gnáthaimh seo sna seomraí 
adhmadóireachta nuair atá ceachtanna praiticiúla ar bun, toisc 
go gcinntíonn siad go bhfuil an timpeallacht foghlama dea-
struchtúrtha, bainistithe go maith agus sábháilte i rith 
gníomhaíochtaí. Spreagann gnáthaimh freagracht sna daltaí 
freisin roimh, le linn agus ag deireadh na gceachtanna agus 
cuireann siad leis an éispéireas foghlama ginearálta a 
bhaineann le TÁA agus SF. Moladh úsáid na ngnáthamh seo i 
gcónaí sna tuarascálacha cigireachta.  

 
 
 
 
 
 
 

Gnéithe dea-chleachtais  

 Bhí na ceachtanna pleanáilte agus struchtúrtha go maith i 
mbeagnach gach cás chun leanúnachas agus dul chun 
cinn sna cláir oibre a chinntiú  

 Bhí formhór na gclár oibre ar aon dul le riachtanais an 
tsiollabais oiriúnaigh  

 Bhí seomraí adhmadóireachta bainistithe go maith agus 
bhain iompar na ndaltaí le hardleibhéil rannpháirtíochta 
agus spreagtha i mbeagnach gach scoil  

 Baineadh úsáid as gnáthaimh ranga go rialta i 
mbeagnach gach ceacht  

 
 
 

Ábhair imní  
 Ní raibh struchtúr oiriúnach ar cheachtanna i líon beag 

scoileanna  
 Ní dhearnadh bainistiú maith ar sheomraí ranga i roinnt 

scoileanna  
 Ní raibh gnáthaimh ranga curtha ar bun ná in úsáid i 

roinnt scoileanna  
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4.3  Obair phraiticiúil agus 

tionscadail  
 

4.3.1  Obair phraiticiúil agus tionscadail 

dearadh-bhunaithe  

Tá sé i gceist ag obair phraiticiúil agus tionscadail i TÁA agus 
SF daltaí a spreagadh chun a gcumas fadhbréitigh praiticiúil 
agus scileanna gaolmhara a fhorbairt ar bhealaí nuálaíocha 
agus cruthaitheacha. Ba chóir do ghníomhaíochtaí praiticiúla 
daltaí a spreagadh chun eolas agus scileanna oiriúnacha a 
chur chun feidhme trí réitigh a dhearadh agus a chur i gcrích 
go córasach, ag baint úsáide as próiseas dearaidh. Tá an 
cineál oibre praiticiúil agus tionscadail dearadh-bhunaithe seo 
á dhéanamh go forleathan anois i ranganna TÁA agus SF, 
agus déantar forbairt ar scileanna próiseála ábhair, a bhain go 
traidisiúnta leis na hábhair, le linn cur i gcrích na hoibre 
praiticiúla ar thionscadail tar éis dul i ngleic leis an bpróiseas 
dearaidh.  
 

Tá sé tábhachtach béim a leagadh ar ghlacadh leis an 
bpróiseas dearaidh nuair atáthar ag tabhairt faoi obair 
phraiticiúil agus tionscadail, agus ba chóir do seo forbairt ar 
scileanna marcála amach agus próiseála a chur san 
áireamh. Dá bhrí sin ba chóir go leagfaí béim ar dhearadh agus 
cur i gcrích an deartha, fad is a dhéantar corprú ar na 
scileanna a bhaineann go traidisiúnta leis na hábhair. Ba 
cheart a thabhairt faoi deara chomh maith go bhfuil na 
scileanna deartha agus próiseála traidisiúnta seo de shíor ag 
fabhrú, agus ba chóir do mhúinteoirí é seo a aithint i gcónaí.  

 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 An coimre dearaidh  
Tugann an coimre dearaidh eisithe ag Coimisiún na Scrúdaithe 
Stáit tuiscint ar an méid ama gur chóir do dhaltaí na tríú bliana 
caitheamh ar obair thionscadail do na scrúduithe Stáit, agus 
sonraíonn treorlínte a eisítear go bliantúil cén uair ar chóir an 
obair thionscadail a bheith críochnaithe. Cuirtear tús le hobair 
tionscadail TÁA an Teastais Shóisearaigh de ghnáth díreach 
tar éis d’éisiúint an choimre dearaidh i mí na Samhna agus 

ba chóir di a bheith críochnaithe roimh an dáta deiridh d'obair 
thionscadail a thugtar san amchlár le haghaidh scrúdaithe. 
Cuirtear obair thionscadail i gcrích trí shraith chéimeanna 
nasctha, agus téitear trí mórán de na céimeanna athuair faoi 
mar a chríochnaíonn daltaí a bhfóilió agus déantúsán le 
chéile. Ina dhiaidh sin déanann an dalta measúnú ar an 
bpróiseas uile.  
 

Sainíonn an siollabas SF an cineál oibre ar chóir do dhaltaí a 
dhéanamh agus an méid ama chúrsa ar chóir a chaitheamh 
ar a comhlíonta. Ba cheart don méid ama a chaitear ar obair 
thionscadail cion na marcanna measúnaithe a leithdháiltear 
ar obair thionscadail sa siollabas a léiriú, is é sin gur chóir do 
dhaltaí ardleibhéil agus gnáthleibhéil 25% agus 30% d’am 

cúrsa, faoi seach, a chaitheamh ar a gcuid oibre tionscadail. 
Thuairiscigh múinteoirí go minic gur chaith daltaí na 
hArdteistiméireachta i bhfad níos mó ama ná mar is cuí ar 
obair thionscadail, uaireanta chun dochair do ghnéithe eile den 
ábhar agus go deimhin d’ábhair eile a bhí á staidéar acu. Mhol 
na cigirí go minic go gcuideodh múinteoirí le daltaí i leith  
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bainistiú a dhéanamh ar thionscadail chun a chinntiú nach 
ndéantar comhghéilleadh ar an gcothromaíocht san ábhar 
agus nach gcuireann an méid ama a chaitear ar obair 
thionscadail SF isteach ar obair le haghaidh ábhar eile.  
 
 

4.3.3   Nádúr agus éagsúlacht na hoibre 
tionscadail  

Rialaíonn an coimre eisithe ag an CSS nádúr na dtionscadal 
TÁA a ndéantar don Teastas Sóisearach, agus bíonn rogha 
de thrí thionscadail an duine ag daltaí ardleibhéil agus 
gnáthleibhéil. Roghnaíonn daltaí na hArdteistiméireachta a 
gcuid tionscadal féin, faoi threoir agus stiúir na múinteoirí, agus 
is gnách dóibh tabhairt faoi éagsúlacht tionscadail 
cheardaíochta tógála agus adhmaid, oidhreacht ailtireachta 
agus tionscadail eile. Ag tabhairt ráiteas ar obair phraiticiúil, 
shonraigh tuarascáil amháin:  
 

Bhí éagsúlacht leathan tionscadail phraiticiúla á ndéanamh i 
TÁA agus SF. Cheadaigh sé seo do dhaltaí taithí a fháil, go 
díreach nó go hindíreach, ar na nósanna imeachta agus 
próisis atá riachtanach chun réimse na hoibre tionscadail leagtha 
amach ag na siollabais a chur i gcrích.  

 

Bhí éagsúlacht na hoibre tionscadail a tugadh faoi teoranta 
go minic do cheann amháin de na réimsí óna bhféadfar 
obair thionscadail a dhéanamh, agus mar sin ní raibh aon 
taithí dhíreach nó indíreach ag daltaí ar an bpróiseas a 
bhaineann le hobair thionscadail a chur i gcrích sna réimsí 
éagsúla  a gcuirtear síos orthu sa siollabas. Níl an cleachtas 
seo inmhianaithe.  

 
 
 
 
 
 
 

I gcásanna dá leithéid, rinneadh moltaí go nochtfaí daltaí do 
thionscadail ó réimsí níos éagsúla chun a chinntiú gur léiríodh a 
gcuid taithí ar ábhar an tsiollabais chomh fada agus ab fhéidir 
agus go raibh siad ullmhaithe go leordhóthanach do na 
scrúdaithe Stáit.  
 

Bhí obair na ndaltaí ar ghné phraiticiúil de chuid a dtionscadal 
TÁA don Teastas Sóisearach agus SF don Ardteistiméireachta 
go ginearálta de chaighdeán an-ard. Chuir múinteoirí síos ó 
am go ham áfach, ar dheacrachtaí i leith cur i gcrích na 
punainne tionlacain.  
 

Bhreathnaigh na cigirí éagsúlacht straitéisí freisin chun an 
deacracht seo a shárú. D’éiligh roinnt mhúinteoirí ar dhaltaí an 
coimre dearaidh a anailísiú ar dtús agus taighde a dhéanamh 
ar réitigh féideartha. Bhí daltaí in ann réiteach dearaidh a 
chríochnú ansin agus mionsamhail de réir scála agus 
líníochtaí oibre a dhéanamh dá ndearadh deiridh sula 
gcuireadh tús le tógáil na hoibiachta lánscála. Cheadaigh 
déanamh na mionsamhla scála do dhaltaí deacrachtaí 
féideartha leis an dearadh a aithint agus mionathruithe a 
dhéanamh sula ndeachaigh siad i mbun oibre ar an oibiacht 
lánscála.  
 

Moladh do na daltaí uile dialann tionscadail a choimeád, ina 
ndearnadh iontrálacha tar éis gach ceacht. Rinne an múinteoir 
monatóireacht agus chuir sé/sí dáta ar na hiontrálacha seo, 
agus cheadaigh an próiseas seo do dhaltaí an méid ama a 
caitheadh ar na céimeanna oibre éagsúla a ríomh agus 
measúnú a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.  
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Sa bhealach seo, rinneadh bainistiú thar barr agus dul chun 

cinn i ndiaidh a chéile ar chur i gcrích na punainne agus réadú 

an tionscadail déantúsáin.  
 
 

4.4 Sláinte agus sábháilteacht  
Is cuid lárnach de thaithí na ndaltaí TÁA agus SF é uirlisí a 
úsáid chun obair thionscadail a dhéanamh, agus tugtar faoi 
tromlach na hoibre praiticiúla agus tionscadail ag baint úsáide 
as éagsúlacht uirlisí láimhe agus uirlisí cumhachta 
iniompartha. Bhreathnaigh na cigirí ar dhaltaí ag baint úsáide 
as an dá chineál sna ceachtanna praiticiúla uile a breathnaíodh 
le linn na gcigireachtaí. Ba chóir treoir a sholáthraítear sa 
siollabas TÁA agus in Athbhreithniú ar Shláinte agus ar 

Shábháilteacht Ghairmiúil sna Teicneolaíochtaí i Scoileanna 

Iar-Bhunoideachais (2005) a úsáid i gcónaí le linn do mhúinteoirí a 
bheith ag déanamh cinntí maidir le daltaí ag baint úsáide oiriúnach 
as uirlisí láimhe agus cumhachta le linn gníomhaíochtaí praiticiúla sa 
seomra adhmadóireachta.  
 

Is cuid lárnach de staidéar TÁA agus SF é úsáid a bhaint as 
uirlisí láimhe agus cumhachta iniompartha a d’fhéadfadh a 
bheith contúirteach in obair phraiticiúil agus tionscadail. Go 
ginearálta, bhí múinteoirí feasach go géar ar na contúirtí a 
bhaineann le seomraí adhmadóireachta agus ar an ngá atá 
ann cultúr sláinte agus sábháilteachta a fhorbairt.  

 
 
 
 
 
 
 

Léiríodh é seo ar roinnt bealaí: bhí seomraí adhmadóireachta 
feistithe go hoiriúnach le huirlisí láimhe, cumhachta 
iniompartha agus meaisín, lena n-áirítear córas eastósctha 
smúite oiriúnach; bhí an timpeallacht fhisiciúil sna seomraí 
adhmadóireachta eagraithe ar bhealach a leag béim ar agus 
a d’éascaigh tábhacht na timpeallachta oibre sábhailte do 

mhúinteoirí agus daltaí; soláthraíodh trealamh cosanta 
pearsanta (TCP) sa seomra agus baineadh úsáid oiriúnach 
as; chuimsigh an timpeallacht amhairc taispeántais 
(comharthaíocht agus póstaeir) a leag béim ar thosca sláinte 
agus sábháilteachta; léirigh múinteoirí dea-chleachtais sláinte 
agus sábháilteachta i gcomhlíonadh a gcuid oibre; agus rinne 
múinteoirí monatóireacht ghéar ar na gníomhaíochtaí 
praiticiúla uile ina raibh daltaí bainteach.  
 

Tá úsáid chuí á bhaint go forleathan anois as láithreacha 
oibriúcháin sábháilte i seomraí adhmadóireachta, agus tá an 
cleachtas seo de shíor á fheabhsú. Moladh go minic go 
líneofaí na láithreacha sábhailte seo nuair nach raibh sé 
déanta cheana féin, go háirithe in áiteanna ina raibh láthair 
ullmhúcháin agus meaisínithe adhmaid ar leithligh. Gríosadh 
go dtaispeánfaí fógraí chun réasúnaíocht na láithreacha seo a 
shoiléiriú agus chun béim a leagadh ar na himpleachtaí a 
bhaineann le gluaiseacht agus iompar de chuid úsáideoirí an 
innealra agus na ndaoine eile sa seomra.  
 

Moladh an úsáid chuí a baineadh as comharthaí maidir le 
húsáid éigeantach TCP go minic, agus bhí cleachtas sa réimse 
seo go maith go ginearálta.  
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Ní fhéadfar go leor béime a leagadh ar ról na múinteoirí i gcur 
chun cinn caitheamh TCP, agus ba chóir dóibh dea-
chleachtas a léiriú sa réimse seo i gcónaí nuair atá siad féin i 
mbun gníomhaíochtaí praiticiúla sa seomra ranga. Thagair na 
cigirí go minic sna tuarascálacha don dá fheidhm a bhaineann 
le hardphróifíl a chruthú do shaincheisteanna sláinte agus 
sábháilteachta sna seomraí adhmadóireachta chomh maith 
leis an ngá atá ann timpeallacht sábháilte agus sláintiúil a 
sholáthar do dhaltaí i mbun staidéir ar TÁA agus SF.  
 
Breathnaíodh taispeántais bainteach le húsáid sábháilte a 
bhaint as uirlisí láimhe agus uirlisí cumhachta iniompartha go 
hannamh i seomraí adhmadóireachta, agus moladh 
taispeántais dá leithéid a fhorbairt go minic sna tuarascálacha 
cigireachta, mar thionscadail dalta nó trí chairteacha a 
cheannach. Go minic mhol cigirí timpeallacht oiriúnach don 
ábhar, mealltach ó thaobh amhairc de a fhorbairt sa seomra 
ranga trí obair na ndaltaí a thaispeáint d’fhonn úinéireacht ar 

thimpeallacht an tseomra ranga agus ar na hábhair go léir 
istigh ann a spreagadh i measc na ndaltaí.  
 

Tá dea-bhainistí ríthábhachtach i seomraí adhmadóireachta 
chun a chinntiú go bhfuil an timpeallacht oibre sa seomra 
sábháilte, do mhúinteoirí agus daltaí araon. De bharr nádúr 
na n-ábhar agus a gcuid uirlisí agus ábhar gaolmhara, tá 
sé ríthábhachtach go mbeadh an seomra 
adhmadóireachta néata, slachtmhar, agus dea-eagraithe 
i gcónaí, agus bhí sé seo le feiceáil i gcoitinne le linn na 
gcigireachtaí.  

 
 
 
 
 
 
 

Ó am go chéile, áfach, tarraingíodh anuas fadhbanna maidir le 
droch-bhainistí sna tuarascálacha. Mar shampla, ní raibh úsáid 
iomlán á bhaint as an spás a bhí ar fáil i roinnt seomraí 
adhmadóireachta de bharr drochphleanála. Rinneadh tagairtí 
chomh maith d’innealra a cuireadh i ndroch-láithreacha. 
Coimeádadh meaisíní imithe as feidhm i seomraí go minic. Bhí 
ábhair stóráilte go míchuí, agus bhí líon mór tionscadal á 
stóráil i seomraí adhmadóireachta ó am go ham. Moladh go 
dtabharfaí aird dlúth ar an úsáid is fearr a bhaint as an spás 
agus na háiseanna atá ar fáil i seomraí adhmadóireachta nuair 
atá cláir oibre á bpleanáil, go ndéanfaí stóráil cuí ar an trealamh 
agus ar na hábhair go léir, agus go mbainfí na rudaí 
neamhriachtanacha uile ó na seomraí ranga speisialaithe.  
 
 
 

4.5 Teagasc na teoirice  
Go ginearálta, ba iad gnéithe teoiriciúla na siollabas TÁA agus 
SF is fearr a múineadh i gcúinsí praiticiúla le linn ceachtanna 
sa seomra adhmadóireachta. Tá míreanna fairsinge den dá 
ábhar áfach, a ndéantar soláthrú níos fearr orthu i suíomh 
seomra ranga.  
 

Mhol na cigirí cuimsiú na foghlama, na grúpoibre agus na 
hoibre péire bunaithe ar ghníomhaíocht go minic mar dhea-
chleachtas le linn teagaisc agus foghlama i gceachtanna 
praiticiúla.  
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Mhol siad chomh maith go mbainfí úsáid as réimse níos leithne 
straitéisí teagaisc i dteagasc na teoirice TÁA agus SF, agus go 
gcuimseodh siad seo modheolaíochtaí teagaisc cosúil leo 
siúd a úsáideadh chun ceachtanna praiticiúla agus líníochta a 
theagasc. Ba chóir tabhairt faoi phleanáil chun 
modheolaíochtaí dá leithéid a chur i bhfeidhm ag leibhéal 
roinne ábhair.  
 

D’úsáid múinteoirí TÁA agus SF teicneolaíocht ríomhaireachta 
ó am go chéile ina gcuid ceachtanna. Chomh maith le cur i 
láthair na gceachtanna a fheabhsú, léirigh sé seo an 
acmhainneacht atá ann d’úsáid TFC agus leagadh béim ar 

nádúr teicneolaíochta na n-ábhar. Moladh TFC a úsáid, lena 
n-áirítear teilgeoirí sonraí, le linn teagasc na n-ábhar agus go 
mór mhór i dteagasc na teoirice.  
 

Is minic a bhain múinteoirí úsáid as TFC freisin chun tinreamh 
a thaifeadadh agus measúnú a dhéanamh ar obair bhaile. Tá 
sé beartaithe ag roinnt scoileanna bunachair shonraí de 
thaispeántais digiteacha ag léiriú próiseas suntasach sa 
teicneolaíocht adhmaid agus foirgníochta a fhorbairt mar 
acmhainn do gach dalta. Mhol na cigirí na tionscnaimh den 
scoth seo nuair a breathnaíodh iad, toisc go bhfónann 
siad chun an eispéireas foghlama a fheabhsú do dhaltaí 
agus chun nádúr teicneolaíochta na n-ábhar a neartú 
freisin.  

 
 
 
 
 
 
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Baineadh úsáid as foghlaim bunaithe ar ghníomhaíocht 
go minic i dteagasc na n-ábhar teoiriciúil  

 Bhí cur chun cinn an phróisis dearaidh ríthábhachtach 
don obair phraiticiúil agus tionscadail a rinneadh leis na 
grúpaí bliana uile, ach go háirithe le TÁA na sraithe 
sóisearaí  

 Úsáideadh TFC go minic chun tinreamh a thaifeadadh 
agus measúnú a dhéanamh ar obair bhaile  

 Rinneadh forbairt ar dhea-chleachtas sláinte agus 
sábháilteachta de réir na cáipéise Athbhreithniú ar Shláinte 

agus ar Shábháilteacht Ghairmiúil sna Teicneolaíochtaí i 

Scoileanna Iar-Bhunoideachais (2005) agus chuir 
múinteoirí i mbeagnach gach scoil í chun cinn  

 

Ábhair imní  
 Bhí scóip i dtromlach na gceachtanna chun forbairt a 

dhéanamh ar úsáid TFC  
 Ní raibh an próiseas dearaidh mar chuid lárnach den 

obair phraiticiúil agus tionscadail a rinneadh, go háirithe le 
grúpaí ranga TÁA na sraithe sóisearaí i líon an-bheag 
scoileanna  

 Bhí éagsúlacht na hoibre tionscadail a tugadh faoi sa 
tsraith shóisearach teoranta go minic do cheann amháin 
de na réimsí óna bhféadfar obair thionscadail a roghnú  

 Ní raibh aon taithí dhíreach nó indíreach ag daltaí na 
sraithe sóisearaí go minic ar an bpróiseas a bhaineann le 
hobair thionscadail a chur i gcrích sna réimsí éagsúla ar 
a gcuirtear síos sa siollabas  

 Ní raibh modhanna teagaisc gníomhacha á n-úsáid i líon 
beag scoileanna  

 Ní raibh cleachtais agus nósanna imeachta sláinte agus 
sábháilteachta leordhóthanach nó de réir treoirlínte 
ábhartha na Roinne i líon beag scoileanna  
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4.6 Atmaisféar ranga  
Bhí caidreamh den scoth le feiceáil idir dhaltaí agus 
mhúinteoirí i gcoitinne sna ceachtanna a breathnaíodh, agus 
bhí daltaí muiníneach agus slán go ginearálta i rith na n-
idirghníomhaíochtaí ranga go léir. Bhí an t-atmaisféar sna 
seomraí adhmadóireachta dearfach agus tacúil do dhaltaí den 
chuid is mó agus tugadh cumarsáid idirphearsanta sármhaith 
faoi deara idir mhúinteoirí agus dhaltaí.  
 

Moladh go minic an leibhéal ginearálta cóimheasa idir dhaltaí 
agus mhúinteoirí agus i measc na ndaltaí féin i rith na 
gceachtanna ar tugadh cuairt orthu. Bhí an meas seo bunaithe 
go mór ar an gcomhoibriú dlúth a bhí le feiceáil sna ranganna, 
go háirithe sna ranganna praiticiúla ina d’úsáid múinteoirí 

deiseanna oiriúnacha chun dul chun cinn na ndaltaí a 
dhearbhú agus a neartú chomh maith le cabhair a thabhairt, 
nuair ba chuí.  
 

Moladh an úsáid a baineadh as taispeántais d'ábhair ábhartha 
i mórán seomraí TÁA agus SF chun timpeallacht a bhí 
spreagthach ó thaobh amhairc de a chruthú. I measc na n-
ábhar seo bhí cairteacha, póstaeir, agus samplaí d’ábhair. Bhí 
curtha go mór leis an timpeallacht seo go minic le taispeántais 
d’obair phraiticiúil, tionscadail agus tarraingthe na ndaltaí. 
Nuair nach raibh sé seo i gceist, moladh go minic go 
dtaispeánfaí obair na ndaltaí reatha, sa seomra 
adhmadóireachta nuair ba chuí agus in ionaid taispeántais 
phoiblí sa scoil nuair a bhí siad sin ar fáil.  

 
 
 
 
 
 
 

Is cuid lárnach de theagasc agus foghlaim na n-ábhar é a 
bheith eolach ar agus in ann úsáid a bhaint as an téarmaíocht 
a bhaineann le teicneolaíocht TÁA agus SF. Leagadh béim ar 
úsáid chuí na téarmaíochta go ginearálta sna seomraí 
adhmadóireachta. Moladh ó am go chéile go dtaispeánfaí liostaí 
de théarmaíocht nua, i mBéarla agus i nGaeilge araon, chun 
foghlaim na ndaltaí a neartú, agus is ionann an cleachtas seo 
agus cleachtas atá i bhfeidhm i réimsí ábhair eile.  
 

Bhí múinteoirí feasach ar a gcuid róil i dtacú le litearthacht agus 
uimhearthacht na ndaltaí de ghnáth. Rinne an fheasacht seo, in 
éineacht le comhoibriú le múinteoirí RSO agus TF, foirmiú go 
minic ar chleachtas maidir le forbairt a dhéanamh ar an úsáid a 
bhaineann daltaí as téarmaíocht ar leith bainteach leis an ábhar 
agus as scileanna tomhais.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Bhí atmaisféar cóimheasa le brath i measc daltaí agus 

múinteoirí i mbeagnach gach rang 
 Dhearbhaigh agus spreag múinteoirí na daltaí i mbeagnach 

gach ceacht 
 Bhí timpeallacht saibhir ó thaobh amhairc de i bhformhór na 

seomraí ranga  

Ábhair imní  

 Ní raibh atmaisféar cóimheasa le brath i roinnt 
ceachtanna  

 I roinnt cásanna, ní dhearnadh dearbhú ná spreagadh cuí 
ar dhaltaí  

 Bhainfeadh an timpeallacht ranga tairbhe as breis 
taispeántas d’ábhair bainteach leis an ábhar i líon beag 

scoileanna  
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4.7 Foghlaim na ndaltaí  
Léiríodh cáilíocht foghlama na ndaltaí ina gcuid eolais agus 
tuisceana ar na hábhair agus taispeánadh a mhéid seo de 
ghnáth ina gcumas chun ceisteanna a chur agus a fhreagairt le 
linn ceachtanna. Léiríodh a gcuid foghlama chomh maith sna 
hinniúlachtaí a thaispeáin siad in obair phraiticiúil agus 
tionscadail aonair agus i dtaisc tarraingthe agus scríofa a 
tugadh faoi sa rang nó mar obair bhaile. Bhí iarrachtaí de shíor 
á ndéanamh i rith na gceachtanna chun scileanna praiticiúla, 
líníochta agus teoirice na ndaltaí a fhorbairt go dtí na leibhéil is 
airde is féidir.  
 

Bhí foghlaim sna ceachtanna praiticiúla, teoirice agus 
líníochta TÁA agus SF gníomhach agus dírithe ar thaisc go 
ginearálta, agus ghlac daltaí páirt go toilteanach sa réimse 
iomlán gníomhaíochtaí ranga. Chuir nádúr de chuid tromlach 
na ndeiseanna agus na ngníomhaíochtaí foghlama deartha 
ag múinteoirí scóip ar fáil do dhaltaí d’foghlaim 

neamhspleách agus comhoibritheach. Spreagadh iad chun 
gníomhú ar a dtionscnaíocht féin nuair ba chuí.  
 

Léirigh tromlach na ndaltaí leibhéil oiriúnacha tuisceana, 
eolais agus scileanna a bhí sainiúil don ábhar i rith na 
gceachtanna agus ina gcuid idirghníomhaíochtaí leis na cigirí. 
Rinne siad cumarsáid go héifeachtach i dteanga na 
téarmaíochta TÁA agus SF le linn na gceachtanna a 
breathnaíodh, nuair a chuir siad nó a thug siad freagra ar 
cheisteanna agus go háirithe nuair a chuaigh siad i mbun 
teagmhála leis na cigirí.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ba mhinic a bhain daltaí úsáid as TFC go díreach, mar 
uirlis taighde d’imscrúdú tionscadail dearaidh agus chun 

líníochtaí ríomhchuidithe a tháirgeadh ó am go ham ach le 
haghaidh próiseála focal chun obair chúrsa tionscadail 
dearaidh a chur i láthair den chuid is mó. I gcásanna 
áirithe ba bheag an tacaíocht a tugadh dóibh maidir 
leis an úsáid is fearr a bhaint as TFC, agus uaireanta 
rinne siad an obair lasmuigh den scoil. Teipeann ar an 
gcleachtas seo tairbhe a bhaint as deis luachmhar 
chun foghlaim na ndaltaí a threorú, maidir le húsáid 
teicneolaíochta agus foirmiú agus forbairt ar a gcuid 
smaointe agus instinní agus inniúlachtaí 
cruthaitheacha.  
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Tréithe an dea-chleachtais  

 Bhí foghlaim gníomhach, dírithe ar thaisc, rannpháirtíoch 
agus tarraingteach i bhformhór na gceachtanna  

 Rinne daltaí cumarsáid ag baint úsáide as an téarmaíocht 
a bhaineann leis na hábhair i mbeagnach gach ceacht  

 Cruthaíodh deiseanna i mbeagnach gach ceacht le 
haghaidh foghlama neamhspleáiche agus do dhaltaí 
chun a dtionscnaíocht a léiriú  

 D’úsáid daltaí TFC go minic chun cuidiú lena gcuid 

foghlama  

Ábhair imní  

 Ní raibh foghlaim gníomhach ná dírithe ar thaisc i líon beag 
ceachtanna  

 Ní raibh deiseanna le haghaidh foghlama 
neamhspleáiche comhtháite i roinnt ceachtanna  

 Ba bheag an tacaíocht agus treoir a tugadh do dhaltaí 
maidir leis an úsáid is fearr a bhaint as TFC i níos lú ná 
leath na gceachtanna  
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5.1 Modhanna measúnaithe  
Thug na cigirí faoi deara go ndearnadh measúnú suimitheach 
ar dhaltaí TÁA agus SF go ginearálta trí thrialacha teoirice, 
líníochta agus praiticiúla deireadh na topaice a chur ar siúl sa 
rang agus le linn scrúdaithe inmheánacha sceidealaithe 
foirmiúla. I dteannta na scrúduithe seo rinneadh measúnú 
leanúnach go rialta, ina ndearnadh measúnú ar obair 
phraiticiúil agus tionscadail, obair tarraingthe saorláimhe agus 
scálaithe agus ar cháilíocht leabhair nótaí na ndaltaí. Ba 
chleachtas réasúnta forleathan é marcanna na measúnuithe 
leanúnaigh a chomhbhailiú um Nollaig agus sa samhradh 
agus iad seo a chomhcheangal le marcanna measúnaithe 
suimitheacha chun teacht ar ghrád gnóthachtála foriomlán do 
na hábhair le cur sna tuarascálacha deireadh téarma do 
thuismitheoirí.  
 

Mhol cigirí go minic go ndéanfadh na ranna ábhair 
comhaontú ar ualú na marcanna idir mheasúnú leanúnach 
agus scrúdaithe agus idir obair dearaidh agus chur i gcrích 
agus iad ag déanamh measúnaithe ar thionscadail agus go 
gcuirfí in iúl go soiléir do dhaltaí é. Spreag cinnteacht dá leithéid 
maidir le hionchais na múinteoirí iarrachtaí leanúnacha na 
ndaltaí agus soláthraíodh aiseolas an-éifeachtach ar a gcuid 
dul chun cinn.  

 
 
 
 
 
 
 

Ba cheart don ualú a glactar leis le húsáid i TÁA agus SF a 
bheith comhsheasmhach i gcónaí leis sin atá in úsáid ag 
Coimisiún na Scrúdaithe Stáit. Ba mhodh an-éifeachtach é 
chun foghlaim a dhaingniú ná aiseolas rialta a thabhairt do 
dhaltaí ar a gcuid dul chun cinn agus mhol cigirí ina gcuid 
tuarascálacha é.  
 

Baineadh úsáid forleathan chomh maith as measúnú leanúnach 
neamhfhoirmiúil ar obair na ndaltaí, go háirithe i ranganna 
praiticiúla agus tionscadail. Shiúil múinteoirí timpeall i measc na 
ndaltaí de ghnáth agus chuir cabhair, spreagadh, agus 
dearbhchothú fócasaithe agus mionsonraithe ar fáil, mar ba 
chuí. Ba ionann é seo agus úsáid mhaith a bhaint as measúnú 
múnlaitheach.  
 

Mhol na cigirí ina dtuarascálacha go minic gur chóir do 
mhúinteoirí ualú oiriúnach a thabhairt don úsáid chuí a 
bhaineann daltaí as an bpróiseas dearaidh sula dtógtar an 
déantúsán agus iad ag marcáil tionscadal TÁA. Ceadaíonn sé 
seo do dhaltaí taithí a fháil ar an gcineál measúnaithe seo ón 
tús.  
 

Bhí comhscrúduithe riachtanach go minic de bharr grúpaí ranga 
TÁA agus SF ar leithligh a bheith i ngrúpaí roghanna éagsúla i 
mórán scoileanna. Mhol na cigirí an socrú seo go minic nuair a 
breathnaíodh é, toisc gur ceadaíodh do pháipéir scrúdaithe agus 
coimrí tionscadail choiteanna a úsáid, spreagadh plé i measc 
daltaí, agus cabhraíodh chun feasacht mhéadaithe ar na 
hábhair a fhorbairt.  
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5.2 Obair bhaile  
 
Cé gné ghinearálta den mheasúnú i TÁA agus SF ba ea 
obair bhaile a leagadh amach agus a cheartú, ní dhearnadh i 
gcónaí é. Nuair nár leagadh amach agus nár ceartaíodh obair 
bhaile go rialta, mhol na cigirí go n-athrófaí an cleachtas chun 
a chinntiú go gcoinneofaí teagmháil leis na hábhair i rith na 
seachtaine scoile agus go ndéanfaí cuid lárnach d'obair bhaile 
i bpróiseas measúnaithe na roinne ábhair TÁA agus SF. 
Rinneadh moltaí go minic freisin go gcuirfí beartas obair 
bhaile na scoile i bhfeidhm i TÁA agus SF, cosúil le gach 
réimse ábhair eile.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  
 Baineadh úsáid as éagsúlacht oiriúnach de mhodhanna 

measúnaithe i mbeagnach gach scoil  
 Leagadh amach, ceartaíodh, cuireadh nótaí le, grádaíodh, 

agus rinneadh taifead d'obair bhaile i dtromlach na 
scoileanna  

Ábhair imní  

 Bhí éagsúlacht na modhanna measúnaithe a bhí i 
bhfheidhm i roinnt scoileanna teoranta  

 Níor leagadh amach ná níor ceartaíodh obair bhaile i 
roinnt scoileanna  

 
 
 
 
 
 

5.3 Coimeád taifead agus 

tuairisciú  
Thuairiscigh na cigirí go ndearna múinteoirí taifead de ghnáth 
ar ghnóthachtáil, dul chun cinn agus tinreamh na ndaltaí i 
ndialann. Úsáideadh na dialanna seo chomh maith chun an 
obair a rinneadh sna ceachtanna agus an obair bhaile leagtha 
amach, faighte agus grádaithe a thaifeadadh. Chuir coimeád 
taifead beacht sa bhealach seo deiseanna ar fáil chun 
comparáid a dhéanamh idir éifeachtacht choibhneasta na 
modhanna teagaisc agus cuireadh tús le díospóireacht ag 
cruinnithe pleanála maidir leis an gcur chuige is fearr ó 
thaobh codanna éagsúla den siollabas a theagasc. Níor 
choinnigh líon beag múinteoirí taifead ar ghnóthachtáil ná dul 
chun cinn na ndaltaí.  
 

Choinnigh na múinteoirí TÁA agus SF taifead cúramach go 
ginearálta ar thinreamh na ndaltaí sna ceachtanna agus ar a 
ngnóthachtáil sna measúnaithe, agus sholáthair mórán 
scoileanna dialanna do mhúinteoirí go speisialta chun na 
críocha seo. Bhain cleachtas maith i gcoitinne le torthaí a 
chur in iúl do thuismitheoirí trí mheán tuarascálacha 
scoile foirmiúla, cruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí, 
agus iontrálacha i ndialanna na ndaltaí. De réir ráitis i 
dtuarascáil amháin:  
 

Déantar measúnú rialta ar obair an dalta, déantar taifead rialta 

ar leibhéil ghnóthachtála agus úsáidtear iad seo chun cuidiú le 

straitéisí teagaisc sa todhchaí agus chun dul chun cinn na 

ndaltaí a chur in iúl do thuismitheoirí.  
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Tá sé ríthábhachtach go bhfaighidh daltaí aiseolas scríofa 
agus ó bhéal i ndiaidh na measúnuithe uile ar a gcuid oibre. 
Thug na cigirí faoi deara gur thug múinteoirí aiseolas ó bhéal 
go minic ach nár tugadh aiseolas scríofa maidir le hobair 
scríofa, tarraingthe nó phraiticiúil ach go hannamh. Is gné 
ríthábhachtach den phróiseas measúnaithe-le-haghaidh-
foghlama í aiseolas scríofa a sholáthar do dhaltaí, toisc go n-
éiríonn daltaí feasach ar a gcuid láidreachtaí agus ar na 
réimsí ina gcaithfidh siad breis forbartha a dhéanamh dá bharr. 
Rinneadh moltaí go minic maidir le soláthar aiseolais scríofa 
nuair nach raibh sé á chur ar fáil.  

 

Tréithe an dea-chleachtais  

 Choimeád múinteoirí taifid ar obair bhaile agus scoile na 
ndaltaí i mbeagnach gach cás  

 Tugadh aiseolas cuiditheach ó bhéal go minic i 
mbeagnach gach scoil agus tugadh aiseolas scríofa go 
rialta i líon beag scoileanna  

 

Ábhair imní  

 Ní raibh taifid leordhóthanacha á gcoimeád i roinnt 
cásanna  

 Níor tugadh aiseolas scríofa do dhaltaí go rialta i 
bhformhór na scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

5.4 Rannpháirtíocht na ndaltaí  
Léirigh daltaí ardleibhéil inspreagtha agus dearcthaí dearfacha 
go ginearálta i leith na n-ábhar le linn a gcuid 
idirghníomhaíochtaí leis na cigirí sna cuairteanna ranga. 
Léirigh siad leibhéal eolais agus tuisceana lena nglactar 
mar chuimsitheach ar na coincheapa agus scileanna a 
bhaineann leis na hábhair nuair a cuireadh tosca comhthéacs 
ar leith san áireamh.  
 

Is ábhair iad TÁA agus SF lena mbaineann gné phraiticiúil 
agus teoiriciúil araon. Chun a bheith rathúil, caithfidh daltaí 
tuiscint ar phrionsabail bhunúsach a fhorbairt agus go leor eolais 
oiriúnaigh a ghnóthú, in éineacht leis na scileanna praiticiúla 
agus intleachta riachtanacha. I bhformhór na ranganna ar 
tugadh cuairt orthu, bhí ardchaighdeán scileanna praiticiúla 
ag na daltaí, ach moladh ó am go chéile go leagfaí níos mó 
béime ar scileanna praiticiúla oiriúnacha a fhorbairt.  
 

Fad is a léirigh daltaí ardleibhéil scileanna teoirice agus 
líníochta chomhchosúla, ní raibh na leibhéil déine chéanna le 
feiceáil i gcónaí i dteagasc na gceachtanna teoirice agus 
líníochta. Is saincheist í seo a chaithfear díriú air ionas go 
ndéanfaidh daltaí barrfheabhsú ar a gcuid taithí agus iad i 
mbun staidéir ar TÁA agus SF.  
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Tréithe an dea-chleachtais  

 Léirigh daltaí i mbeagnach gach ceacht ardleibhéil 
inspreagtha agus dearcthaí dearfacha i leith na n-ábhar  

 Bhí eolas na ndaltaí ar an ábhar cuimsitheach i 
bhformhór na gcásanna  

 Bhí scileanna dearaidh, praiticiúla, líníochta agus teoirice 
na ndaltaí forbartha go maith i bhformhór na scoileanna  

 

Ábhair imní  

 Léirigh daltaí dearcthaí neamhshonraithe i leith na n-ábhar 
nó ní raibh siad inspreagtha go maith i líon beag cásanna  

 Ní raibh eolas na ndaltaí ar an ábhar, agus na scileanna 
gaolmhara, forbartha go hoiriúnach i roinnt scoileanna  

 
 
 
 
 
 
 

5.5  Gnóthachtáil foriomlán na 

ndaltaí  
Tá anailís ar thoradh na measúnaithe inmheánaigh 
suimitheacha agus na scrúduithe Stáit ag éirí forleatach i 
scoileanna. Tugadh faoin bpróiseas seo go minic le linn 
cruinnithe roinne ábhair nuair a baineadh úsáid as comparáid 
idir thorthaí sna scrúduithe Stáit agus na meáin náisiúnta sna 
hábhair seo go minic chun cuidiú le pleanáil. Mhol na cigirí an 
cur chuige seo go minic.  
 

Bhí leibhéal feidhmíochta na ndaltaí le linn na gcigireachtaí ar 
aon dul le hionchais sna scoileanna ar tugadh cuairt orthu den 
chuid is mó. Bhí caighdeán na hoibre praiticiúla agus 
tionscadail a rinne daltaí TÁA agus SF an-ard go ginearálta, 
ag léiriú ardleibhéal inniúlachta sna scileanna marcála amach 
agus próiseála a bhaineann leis na hábhair agus ag fanacht 
comhsheasmhach le raon inniúlachtaí na ndaltaí sna 
ceachtanna arna measúnú.  
 

Thug na cigirí faoi deara, agus léirigh múinteoirí agus 
bainistíocht sinsearach i scoileanna imní go minic mar gheall ar 
an laghdú ar chaighdeán na scileanna marcála amach agus 
próiseála traidisiúnta atá bainteach le TÁA ón uair a tugadh 
isteach an siollabas TÁA reatha go luath sna 1990aidí. 
Cuireadh an laghdú ar chaighdeáin i leith tosca 
rannpháirteacha éagsúla go minic, lena n-áirítear an bhéim a 
leagann an siollabas nua ar an bpróiseas dearaidh.  
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Tá forbairt níos fearr déanta ar scileanna dearaidh na ndaltaí de 
bharr an athrú béime seo, go méid áirithe ar a laghad. Ní hé 
cuspóir an tsiollabais TÁA áfach, gnóthú scileanna 
praiticiúla a íobairt chun scileanna dearaidh a fhorbairt. In 
ionad sin, iarrtar taithí na ndaltaí a shaibhriú trí iad a ghabháil i 
mbun dearaidh go hintleachtúil agus go cruthaitheach fad is a 
chuirtear forbairt scileanna i gcomhthéacs trí fheidhm a 
chomhcheangal léi. Luaigh na cigirí ina dtuarascálacha go minic 
gur leag aidhmeanna an tsiollabais béim ar scileanna dearaidh 
agus próiseála a fhorbairt i ndiaidh a chéile. Mhol siad gur chóir 
do scoileanna forbairt chothrom ar scileanna dearaidh agus 
próiseála a chur chun cinn i gcónaí agus gur cheart d'obair 
thionscadail na ndaltaí i TÁA an bhéim dhéach seo a léiriú.  
 

I gceachtanna teoirice, léirigh daltaí leibhéil eolais oiriúnacha ar 
phrionsabail agus coincheapa a bhí comhsheasmhach lena 
gcumas agus taithí. Bhí caighdeán an-ard líníochtaí 
saorláimhe, scálaithe, rialaithe agus ríomhghinte i leabhair nótaí 
agus punanna na ndaltaí go ginearálta. Luaigh na cigirí áfach, 
go bhfuil meath tagtha ar chaighdeán na líníochtaí scálaithe 
agus saorláimhe de chuid na ndaltaí le blianta beaga anuas. Is 
cúis mhór imní é seo, agus rinneadh moltaí ag leagadh béime 
ar an ngá le scileanna líníochta saorláimhe agus rialaithe a 
fheabhsú sna tuarascálacha go minic.  

 
 
 
 
 
 
 

Faoi mar a éiríonn struchtúir roinne ábhair TÁA agus SF níos 
coitinne, caitear níos mó ama pleanála ag déanamh anailíse 
comhchoitinne ar thorthaí i scrúdaithe Stáit. Ba chuid suntasach 
de chlár oibre na gcruinnithe roinne ábhair ag tús na bliana é 
seo de ghnáth, agus i mórán cásanna bhí an anailís seo á 
úsáid chun cuidiú le tosaíochtaí pleanála don scoilbhliain. 
Moladh an cleachtas seo go minic sna tuarascálacha 
cigireachta.  
 

Tréithe an dea-chleachtais  

 D’fhonn cuidiú le pleanáil ábhair, bhí anailís á dhéanamh go 

bliantúil ar fheidhmíocht dhaltaí i scrúdaithe Stáit, agus 

comparáidí á ndéanamh leis na noirm náisiúnta i bhformhór 

na scoileanna  
 

Ábhair imní  

 Moladh i líon beag scoileanna go ndéanfadh an roinn 
ábhair TÁA agus SF anailís ar fheidhmíocht na ndaltaí i 
scrúduithe Stáit nó go ndéanfaí comparáid eatarthu agus 
na noirm náisiúnta leis an aidhm chun pleanáil ábhair a 
fheabhsú  
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Cáilíocht an tsoláthair don ábhar 
agus na tacaíochta scoile uile  

 

Príomhchinntí  

Bhi tacaíocht na scoile uile don TÁA agus SF an-láidir go 
ginearálta.  
 

Bhí na hábhair á dteagasc don chuid is mó ag múinteoirí 
TÁA agus SF cáilithe agus díograiseacha.  
 

Bhí soláthar na n-ábhar ar an tráthchlár oiriúnach i 
gcoitinne.  
 

Bhí soláthar na riachtanas sláinte agus sábháilteachta 
leordhóthanach go ginearálta.  
 

Bhí na háiseanna a úsáideadh chun na hábhair a theagasc 
leordhóthanach i gcoitinne.  
 

Tá córais eastósctha smúite oiriúnacha ag formhór 
scoileanna anois.  
 

Ní raibh rochtain leordhóthanach ag múinteoirí agus daltaí ar 
acmhainní TFC oiriúnacha go minic.  
 

Bhí éagothroime inscne shuntasach le feiceáil i roghnú na 
n-ábhar, go háirithe i gcás SF.  

 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh TÁA agus SF san áireamh de ghnáth mar mhodúl 
sna chláir IB.  
 

Bhí nósanna imeachta i bhfeidhm de ghnáth chun 
idirchaidreamh idir mhúinteoirí ábhair agus an fhoireann RSO 
agus TF a éascú.  
 

Bhí forbairt ghairmiúil leanúnach na múinteoirí á éascú agus á 
spreagadh.  
 

Moltaí  

Ba chóir go mbeadh comhcheangal de ranganna na sraithe 
sóisearaí agus na sraithe sinsearaí ar thráthchlár na múinteoirí.  
 

Ba chóir go mbeadh rochtain oscailte ag daltaí ar ábhair agus 
go bhfaighidís taithí orthu, nuair is cuí, sula ndéantar rogha 
maidir leis na hábhair roghnacha.  
 

Ba chóir modúl oiriúnach TÁA nó SF a chur san áireamh i 
gcláir IB.  
 

Ba cheart do scoileanna scrúdú a dhéanamh ar na tosca a 
bhfuil tionchar acu ar éagothroime inscne i roghnú na n-ábhar 
agus straitéisí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt orthu.  
 

Ba cheart do scoileanna a chinntiú, mar thosaíocht, go 
ndéantar foráil leordhóthanach do shláinte agus sábháilteacht i 
TÁA agus SF.  
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Cáilíocht na pleanála agus an 
ullmhúcháin  
 

Príomhchinntí  

Tá struchtúir roinne ábhair TÁA agus SF fhoirmiúla, chomh 
maith le comhordaitheoirí ceaptha na n-ábhar, i mórán 
scoileanna anois.  
 

Déantar éascú ar chruinnithe foirmiúla na ranna ábhair TÁA 
agus SF chomh minic agus is féidir.  
 

Tá pleananna ábhair forbartha agus á gcur i bhfeidhm i 
bhformhór na scoileanna.  
 

Bhíothas i mbun pleanála le haghaidh tús na siollabas AT nua 
i mórán scoileanna.  
 

Moltaí  

Ba chóir struchtúir roinne ábhair a fhorbairt i scoileanna áit nach 
bhfuil siad iontu cheana féin.  
 

Ba chóir pleananna ábhair a fhorbairt i ngach scoil, agus ba 
cheart dóibh díriú ar gach gné de sholáthar na n-ábhar.  
 

Ba chóir foráil a dhéanamh d’athbhreithniú rialta ar na 
pleananna ábhair.  
 

Ba chóir don phleanáil díriú ar an siollabas agus ní ar na 
scrúduithe.  

 
 
 
 
 
 
 

Cáilíocht an teagaisc agus na 
foghlama  
 

Príomhchinntí  

Ba chleachtóirí saineolacha agus díograiseacha iad múinteoirí 
go ginearálta.  
 

Bhí modhanna agus straitéisí teagaisc éagsúla á n-úsáid i 
gceachtanna praiticiúla, tionscadail, teoirice agus líníochta.  
 

Baineadh úsáid as taispeántais go rialta i gceachtanna 
praiticiúla, líníochta agus teoirice. Rinneadh an timthriall um 
dhul chun cinn, ina ndéanann an múinteoir léiriú, téann an 
dalta i mbun taisc agus siúlann an múinteoir timpeall ag 
déanamh monatóireachta, arís agus arís eile i rith na 
gceachtanna.  
 

Bhí ceachtanna pleanáilte agus struchtúrtha go maith chun 
leanúnachas agus dul chun cinn tríd na siollabais agus na 
scéimeanna a chinntiú.  
 

Bhí idirdhealú idir mhodhanna agus ábhar teagaisc le feiceáil i 
rith ceachtanna.  
 

Léirigh agus chuir múinteoirí dea-chleachtais sláinte agus 
sábháilteachta chun cinn.  
 

Rinneadh bainistiú maith ar sheomraí ranga speisialaithe, agus 
bhí daltaí gníomhach agus spreagtha.  
 

Baineadh úsáid rialta as gnáthaimh ranga.  
 

 
 

5 1  



Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta  
 
 
 
 
 
 
 

Bhí caidreamh múinteora-dalta den scoth le feiceáil i 
mbeagnach gach rang.  
 

Bhí próiseas na foghlama gníomhach agus dírithe ar thaisc, 
agus léirigh daltaí a gcuid tuisceana agus inniúlachta le linn 
cur i gcrích oibre praiticiúla agus tionscadail, líníochtaí agus 
tasc teoirice.  
 

Léiríodh imní maidir leis an laghdú ar chaighdeán na 
scileanna marcála amach agus próiseála traidisiúnta a 
bhaineann le TÁA.  
 

Rinne daltaí cumarsáid ag úsáid na téarmaíochta a 
bhaineann leis na hábhair.  

 

Moltaí  

Ba chóir úsáid níos forleithne a bhaint as cur chun cinn 
an phróisis dearaidh sa tsraith shóisearach le linn trí 
bliana an chláir.  
 

Ba chóir do cheachtanna díriú ar ábhar an tsiollabais a 
mhúineadh agus ní ar an scrúdú deiridh.  
 

Ba chóir idirdhealú a dhéanamh ar ábhar na 
gceachtanna chun freastal ar riachtanais na ndaltaí 
aonair.  

 
 
 
 
 
 
 

Ba chóir do scoileanna forbairt chomhuaineach, chothrom ar 
scileanna dearaidh agus próiseála a chur chun cinn, faoi mar 
atá molta ag an siollabas TÁA; agus ba cheart d'obair 
thionscadail na ndaltaí i TÁA an bhéim dhéach seo a léiriú.  
 

Ba chóir próiseas foghlama gníomhach, dírithe ar thaisc a 
chur chun cinn sna ceachtanna praiticiúla, líníochta agus 
teoirice uile.  
 

Ba chóir iarrachtaí a dhéanamh i gcónaí feabhas a chur ar eolas 
agus scileanna dearaidh, praiticiúla agus cumarsáide sainiúil na 
ndaltaí i ndáil le TÁA agus SF.  
 
 
 

Cáilíocht an mheasúnaithe  
 

Príomhchinntí  

Baineadh úsáid as modhanna measúnaithe éagsúla.  
 

Leagadh amach, ceartaíodh, tugadh ráiteas ar, grádaíodh 
agus rinneadh taifead d’obair bhaile i scoileanna go ginearálta.  

 

Tugadh aiseolas cuiditheach scríofa agus ó bhéal go rialta i 
mórán scoileanna.  
 

Bhí úsáid á bhaint as measúnú chun foghlama agus measúnú 
ar an bhfoghlaim.  
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Bhí taifead á choimeád de thaisc obair bhail agus ranga uile na 
ndaltaí.  
 

Bhí múinteoirí ábhair agus na húdaráis scoile i mbun anailíse 
ar fheidhmíocht na ndaltaí i scrúduithe Stáit.  
 

Moltaí  

Ba chóir úsáid a bhaint as modhanna measúnaithe éagsúla atá 
sainiúil don ábhar.  
 

Ba chóir obair bhaile a leagadh amach, a cheartú agus a 
thaifeadadh go rialta i ngach scoil.  
 

Ba chóir aiseolas scríofa a sholáthar in éineacht le haiseolas ó 
bhéal, á thabhairt le linn ceachtanna.  
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